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 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการจัดการและด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้
ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ความรู้และทักษะในอนาคตทีต่ลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 คณะวิทยาการจัดการจึงได้ด าเนินการจัดรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา 2561 
ตามเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้คณะวิทยาการจัดการได้ใช้เป็นแนวทางในการก ากับและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทของคณะ เนื้อหาจะประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพในระดับคณะ แนวทางการ
วิเคราะห์ และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูลเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาไปสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งอันจะเป็นกลไกลส าคัญสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  
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1. ข้อมูลทั่วไป  
 คณะวิทยาการจัดการ ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนบริหารการศึกษาที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อคณบดี และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณะชนและหน่วยงาน
อ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รองรับการตรวจประเมินภายนอก 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้วิชาชีพตามหลักสูตรที่ก าหนด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา สนับสนุนส่งเสริม
ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอนจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดบริการแก่นักศึกษา และศิษย์เก่าซึ่งคณะฯ 
จัดให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า ส่วนที่ 2 การจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ด าเนินการ โดยสโมสรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการ
จัดการ ร่วมกิจกรรมการให้บริการแก่สังคมตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และร่วมโครงการต่างๆ ที่
ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมให้บริการแก่สังคมตามภารกิจหลักของสถาบันการ
อุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ของคณะ ที่มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ “บัณฑิตเป็นคนดี มีจิต
สาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” เอกลักษณ์ “เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส” มีระบบกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของคณะโดยครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ 
ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง          
มีกระบวนการจัดการความรู้มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะตามบริบท
ของหลักสูตร ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจที่ก่อให้เกิดผลต่อนักศึกษา
และบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะบัณฑิต และมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะ
วิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานของท้องถิ่น 
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2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
2.1 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 
1.  การผลิตบัณฑิต 3.18 พอใช้ 
2.  การวิจัย 4.67 ดีมาก 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 

รวม 4.08 ดี 
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2.2  ผลการวิเคราะห์ผลประเมินระดับคณะ 
 

องค์ประกอบ
ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน (สกอ.) ผลการประเมิน (มรสน.) 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนนิงานระดับดีมาก 

คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนนิงานระดับดีมาก สกอ. มรสน. สกอ. มรสน. สกอ. มรสน. 

1 1.87 1.87 5.00 5.00 3.49 3.92 3.18 คุณภาพพอใช้ 3.42 คุณภาพพอใช้ 
2 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.67 คุณภาพดีมาก 4.67 คุณภาพดีมาก 
3   5.00 5.00   5.00 คุณภาพดีมาก 5.00 คุณภาพดีมาก 
4   5.00 5.00   5.00 คุณภาพดีมาก 5.00 คุณภาพดีมาก 
5   5.00 5.00   5.00 คุณภาพดีมาก 5.00 คุณภาพดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

2.65 2.65 4.86 4.86 4.25 4.19 4.08 คุณภาพด ี 4.09 คุณภาพด ี

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ด ี ดี  

หมายเหตุ    
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  
 2. เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น      
 3. การค านวณตาราง สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้     

4. การค านวณตาราง มรสน. 15 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ + ตัวบ่งชี้ มรสน. 2 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ 1.7.1 และ ตัวบ่งชี้ 1.7.2 
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2.5 จุดเด่น/ด าเนินการตามจุดเน้น  
- คณะมีนโยบายสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
- อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษามีความพร้อมที่จะส่งเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเต็มที่ 
- มีคู่มือเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษาส าหรับอาจารย์คณะวิทยาการ

จัดการ 
- คณะวิทยาการจัดการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนทุก

พันธ์กิจตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
- คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการงานวิจัย มีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ มีกลไก

ส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้ด าเนินการตามได้ตามแผนที่ก าหนดไว้รวมทั้งการสนับสนุนด้าน
แหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะฯ ให้กับบุคลากรตลอดจนการ
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นทั้งทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงินและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆ 

 
2.6 จุดที่ควรพัฒนา / แนวทางแก้ไข  

- จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
- จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์   18   คน 
- รองศาสตราจารย์      2   คน 
- ศาสตราจารย์           -   คน 

รวมกันไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- คุณภาพของอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการอยู่ใน

ระดับท่ีต้องปรับปรุง 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะขอต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง

ศาสตราจารย์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ายังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่มาก 
- ลดการสอนแบบรวมห้องลง 
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3. เป้าหมายและแผนการพัฒนา 
3.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

งบประมาณท่ีคณะจัดสรร
สู่หลักสูตร 

แผนการบริหารงาน
หลักสูตร 

แผนยุทธศาสตร์หลักสูตร, 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
อาจารย์ประจ าคณะ
ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนพัฒนาบุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนยุทธศาสตร์หลักสูตร, 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
อาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

โครงการพัฒนาต าแหน่ง
ทางวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ 

พัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการ 

แผนยุทธศาสตร์หลักสูตร, 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ขออัตราก าลังเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ขออัตราก าลังเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์หลักสูตร, 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

จัดท าคู่มือเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานกิจกรรม
นักศึกษาส าหรับอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ 
 

จัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความ
เคลื่อนไหว กระชับ
ความสัมพันธ์ และเพ่ิม
สมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะ
วิทยาการจัดการ ผ่าน 
Social Network ต่างๆ 

แผนยุทธศาสตร์หลักสูตร, 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่1.6 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

โครงการที่มุ่งเน้นจุดเด่นที่
นักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ 
อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วนที่ได้รับการ

โครงการที่มุ่งเน้นจุดเด่นที่
นักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ 
อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วนที่ได้รับการ

แผนยุทธศาสตร์หลักสูตร, 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
พัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่ายกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

พัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่ายกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

จัดท าระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัย 

จัดท าระบบและกลไกเพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัย 

แผนยุทธศาสตร์หลักสูตร, 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน และประเมิน
ระบบสนับสนุนงานวิจัย 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
และประเมินระบบ
สนับสนุนงานวิจัย เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ 

แผนยุทธศาสตร์หลักสูตร, 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการท า
บทความวิจัย บทความ
ทางวิชาการ และต ารา 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การท าบทความวิจัย 
บทความทางวิชาการ และ
ต ารา 

แผนยุทธศาสตร์หลักสูตร, 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ระบบและกลไกการ
ให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน และบริการ
วิชาการในทุกสาขาวิชา
ที่มีการน าความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพของ
นักศึกษาไปพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
และบริการวิชาการในทุก
สาขาวิชาที่มีการน าความรู้
และทักษะทางวิชาชีพของ
นักศึกษาไปพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม 

ท าแผนบริการวิชาการชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนและการบูรณา
ด้านการเรียนการสอน
และเผยแพร่ข้อมูลสู่
ชุมชน 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
และการบูรณาด้านการ
เรียนการสอนและเผยแพร่
ข้อมูลสู่ชุมชน 

แผนยุทธศาสตร์หลักสูตร, 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

- โครงการบริหาร
วิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ  
 

- โครงการบริหารวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ  

แผนยุทธศาสตร์หลักสูตร, 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาการจัดการ 

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ขออัตราก าลังต าแหน่งสายวิชาการในหลักสูตรที่ยังรวมเป็นแขนง
วิชาได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วย แขนง
วิชาการเงินการธนาคาร แขนงวิชาการจัดการทั่วไป  แขนง
วิชาการจัดการโลจิสติกส์ แขนงวิชาการตลาด 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
อาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

กิจกรรมส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรส าหรับหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ขออัตราก าลังเพ่ิมขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 



ฏ 
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการที่มุ่งเน้นจุดเด่นที่นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าใน
ระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่1.6 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการที่มุ่งเน้นจุดเด่นที่นักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วนที่ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

จัดท าระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธิ์ของงานวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน และประเมินระบบสนับสนุน และ
ประเมินสนับสนุนงานวิจัย เ พ่ือพัฒนาองค์ความรู้  คณะ
วิทยาการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท าบทความวิจัย บทความทาง
วิชาการ และต ารา 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

พัฒนาตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน และการบูรณาการด้านการเรียน
การสอนและเผยแพร่ข้อมูลสู่ชุมชน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

โครงการประเมินอัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ 

 

 
 
 
 
1.1 รายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่เลขท่ี 680 หมู่ 11 
ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
โทรศัพท์ 0 4297 0028 และโทรศัพท์ภายใน IP:401 (ห้องส านักงานคณะ) 
โทรสาร 0 4297 0059 (ห้องส านักงานคณะ) 
โทรศัพท์ 0 4297 0086 (ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ห้อง 414)   

 เว็บไซต์ : http://fms.snru.ac.th/    อีเมล์ : Fms778899@hotmail.com  
 เฟซบุ๊ก: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 คณะวิทยาการจัดการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 จาก พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว
ได้เปิดโอกาสให้วิทยาลัยครู (ชื่อเรียกในขณะนั้น) จัดการศึกษาได้ในหลายสาขาวิชามากขึ้น จากเดิมที่เคยผลิต
เฉพาะบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์หรือบัณฑิตสายครูท าให้สามารถผลิตบัณฑิตเพ่ิมขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขา
วิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ จึงได้มีการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นมาในวิทยาลัยครูต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ อันเป็นสาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์ 
 ในปี พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูสกลนคร ในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้ ผศ.วีระ รักความสุข ในการจัดตั้งคณะ
วิทยาการจัดการ ปี พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูสกลนครจึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าคณะวิชาวิทยาการ
จัดการขึ้นมา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2528 ประกอบด้วย 

1. นายถวิล จันทร์ชนะ หัวหน้าคณะวิชา 
 2. นายสอน สิริสิงห  อาจารย์ประจ าคณะ 
 3. นายสุรพงษ์ อุสายพันธ์ อาจารย์ประจ าคณะ 
 4. นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์ อาจารย์ประจ าคณะ 
 5. น.ส.ชลกร อาสนะนนท์ อาจารย์ประจ าคณะ 

ด้านอาคารสถานที่ ทางวิทยาลัยได้มอบให้ใช้ห้อง 436 อาคาร 4 เป็นที่ตั้งส านักงานคณะในครั้งแรก 
ซึ่งเดิมอาคาร 4 เป็นสถานที่ตั้งของภาควิชาดนตรี และวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ปัจจุบันใช้ห้อง 811 อาคาร 8 เป็นที่ตั้งส านักงานคณะ และมีห้องพักอาจารย์ประจ าคืออาคาร 8 บางส่วน 
อาคาร 4  และอาคาร 13 คณะกรรมการของคณะวิชาได้เตรียมการเพ่ือจะเปิดสอนในสาขาวิชาทางด้านการ
จัดการ และได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในคณะฯ เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2529 โดยเปิดรับนักศึกษา
ด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งมีผู้บริหารคณะดังต่อไปนี้ 

 



2 
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

1. นายถวิล จันทร์ชนะ หัวหน้าคณะวิชา  พ.ศ.2528 – 2530 
2. นายสอน สิริสิงห  หัวหน้าคณะวิชา  พ.ศ.2530 – 2534 
3. นางกุลฑลี ภาสอาจ  หัวหน้าคณะวิชา  พ.ศ.2534 – 2538 
4. ผศ.ถวิล จันทร์ชนะ คณบดี    พ.ศ.2538 – 2542 
5. นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์ คณบดี    พ.ศ.2542 – 2545 
6. ผศ.นันทิยา ผิวงาม  คณบดี    พ.ศ.2546 – 2547 
7. ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา คณบดี    พ.ศ.2548 – 2555 
8. รศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล คณบดี    พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน 

 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา 
วิทยาการก้าวหน้า  พัฒนาองค์ความรู้คู่คุณธรรม  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการด้านการจัดการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 พันธกิจ 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์  
1. คณะมีกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพสนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานพร้อมทั้งมีพ้ืนฐานความรู้เพ่ือที่จะน าไปพัฒนา
หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปได้ 

2. เป็นคณะที่มีอาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษาของคณะร่วมมือกับบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการจัดการศึกษา เข้าสู่มาตรฐานในระดับท่ีเป็นที่ยอมรับจากสังคม 

3. เพ่ือให้ท้องถิ่นมีแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาการจัดการ และน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
4. ใช้เงินงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
2.การพัฒนานักศึกษา 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการ 



3 
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

4. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
6. การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 
7. การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ 
8. การเสริมสร้างการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
9. การบริหารจัดการที่ดี 

ค่านิยมองค์กร          
เป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียว พอเพียง เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กรโดย

ปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 

1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

คณบดี 

รองคณบดี 
ฝ่ายนโยบายและแผน 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวจิัยและประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

สาขาวิชาการตลาด 
การจัดการโลจิสติกส์
และการจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก 

สาขาวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร์ 

สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร์ 

สาขาวิชา
การเงินและการ

ธนาคาร 

สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป 

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ 

สาขาวิชา
การบัญชี 
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1.4 รายช่ือผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ 

 

 
 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 

 
  

  
 
 
    นายศักดาเดช  กุลากุล                  ผศ.ชัยณรงค์  พูลเกษม                       ผศ.เมธาวี  ยีมิน 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ              รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
 
 
 
  

  
 
 
 

                           ผศ.วัชระ  อักขระ                       ผศ.ดร.สามารถ อัยกร 
                     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา             หัวหน้าส านักงานคณะ 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกติ จ านวน 7 หลักสูตร 

 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
 1) แขนงวิชาการตลาด 
 2) แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 3) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
 4) แขนงวิชาการจัดการทั่วไป 
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
 4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก) 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ภาค กศ.ป. จ านวน 4 หลักสูตร 
 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
     - แขนงวิชาการจัดการทั่วไป 
 3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 2. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

 
1.6 จ านวนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

รวมทั้งสิ้น 
ปกต ิ กศ.ป. รวม ปกต ิ กศ.ป. รวม ปกต ิ กศ.ป. รวม 

คณะ 762 189 951 0 42 42 0 2 0  995 
 
 
 
 
 
 



6 
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

จ านวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสาขาวิชา 
ล าดับที่ สาขาวิชา ระดับ จ านวน 

1 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศ.บ. 4 ปี 17 
2 การจัดการธุรกิจค้าปลีก บธ.บ. 4 ป ี 21 
3 การการตลาด บธ.บ. 4 ป ี 50 
4 การเงินการธนาคาร บธ.บ. 4 ป ี 53 
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ป ี 68 
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) บธ.บ. 4 ป ี 17 
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) (ภาค กศป.) บธ.บ. 4 ป ี 22 
8 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ป ี 87 
9 การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) บธ.บ. 4 ป ี 23 
10 การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) (ภาค กศป.) บธ.บ. 4 ป ี 43 
11 การจัดการโลจิสติกส์ บช.บ. 4 ป ี 77 
12 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ป ี 176 
13 รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาค กศป.) รป.บ. 4 ป ี 77 
14 การบัญชี บธ.บ. 4 ป ี 84 
15 การบัญชี (เทียบโอน) บธ.บ. 4 ป ี 45 
16 การบัญชี (เทียบโอน) (ภาค กศป.) บธ.บ. 4 ป ี 47 
17 นิเทศศาสตร์ นศ.บ.4 ปี 44 
18 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. 42 
19 ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ปร.ด. 2 

รวม 995 
 
จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

รวมทั้งสิ้น 
ปกต ิ กศ.ป. รวม ปกต ิ กศ.ป. รวม ปกต ิ กศ.ป. รวม 

คณะ 622 175 797 0 33 33 0 7 7 837 
 
 
 
 
 



7 
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสาขาวิชา 
ล าดับที่ สาขาวิชา จ านวน 

1 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 28 
2 บริหารธุรกิจ 210 
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 91 
4 การบัญชี 75 
5 รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) 170 
6 นิเทศศาสตร์ 31 
7 การจัดการธุรกิจค้าปลีก - 
8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 33 
9 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 7 

รวมทั้งสิ้น 645 
 
1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการมีคณาจารย์ทั้งสิ้น จ านวน 60 คน (นับที่ปฏิบัติงาน
จริง) มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 1 คนและมีบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 11 คน  
 
1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 21,941,550 บาท ประกอบไปด้วย 
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 

15,523,450 บาท  
2. งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 

6,418,100 บาท  
 
1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของคณะ 

อัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ :  บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ 
เอกลักษณ์  คณะวิทยาการจัดการ :  มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส 
 
 
 
 
 
 



 

9 
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ตอนที่ 2 
การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการปี 2561 
1. ตัวบ่ งชี้ที่  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม มีผลการด าเนินงานผ่านทุกหลักสูตร โดยมี
อ าจ ารย์ ป ร ะจ าหลั ก สู ต รค รบตาม เ ก ณ ฑ์ ที่
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
มีทั้งหมด 9 หลักสูตร ประกอบด้วย 

   1) บัญชีบัณฑิต 
   2) เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
   3) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   4) บริหารธุรกิจบัณฑิต 
   5) นิเทศศาสตรบัณฑิต 
   6) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก 
   7) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   8) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   9) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 ผลการด าเนินงานตามแผนคุณภาพอยู่ ใน
ระดับพอใช้ โดยมีการบริหารจัดสรรอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ตรงตามหลักสูตรที ่สกอ.ก าหนดไว้ 

2. ตัวบ่งชี้ที่  1.2 คณะวิทยาการจัดการมีนโยบาย
สนับสนุนบุคลากรในการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ 

2. ตัวบ่งชี้ที่  1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี คุณวุฒิ
ปริญญาเอก พบว่า คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากร
สายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 61 คน มีอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน 14 คน 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยู่ใน
ระดับพอใช้ 

3. ตัวบ่งชี้ที่  1.3 คณะวิทยาการจัดการมี อาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ให้เพ่ิม
มากยิ่งขึ้นและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    

3. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ มีบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 61 
คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 18 คน รองศาสตราจารย์ 2 
คน ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยู่ใน
ระดับพอใช้ 
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รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการปี 2561 
4. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีการวางแผนอัตราก าลัง และขอ

อัตราก าลังเพ่ิม เพ่ือให้สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ าคณะเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี 
การจดัการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 

4. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ พบว่า สัดส่วนจ านวนนักศึกษา
เต็ม เวลาต่ออาจารย์ประจ ายั งสู งกว่ า เกณฑ์
มาตรฐานมาก ซึ่งอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5. ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ไม่มีเนื่องจากเป็นจุดแข็ง ทางคณะ
วิทยาการจัดการ ควรจัดให้ค าปรึกษา วิชาการและ
การใช้ชี วิ ตแก่นั กศึกษา และมีการให้ข้ อมูล
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม พิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลา จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม ในการท างาน ให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็น ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพศิษย์
เก่า  

5. ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการด า เนินงาน พบว่ า  การจัดบริการ ให้
ค าปรึกษาวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ การ
จัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร รวมถึงแหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาของนักศึกษา การจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส า เร็จการศึกษาแก่นักศึกษารวมถึงประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและจัดบริการ ผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก 

6. ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ไม่มี เนื่องจาก เป็นจุดแข็ง ของคณะ
วิทยาการจัดการ ส่งเสริมให้มีการจัด กิจกรรม
นักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ ครบถ้วนทุก
พันธกิจตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ก าหนด มีโครงการ
ส่งเสริมและกิจกรรมในปี ต่อไป คือโครงการที่
มุ่งเน้นจุดเด่นที่นักศึกษา จัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและ ครบถ้วน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกัน ครบถ้วนที่ได้รับการพัฒนา 
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  

 
 

6. ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มี
การจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและจัดกิจกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ได้ด า เนินกิจกรรมที่ส่ง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้
ครบถ้วน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ส าหรับทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุ งการด า เนินงานในครั้ งต่อ ไปและได้
ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
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รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการปี 2561 
จัดการ เพ่ือพัฒนานักศึกษา และผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการปี 2561 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คณะควรพัฒนากิจกรรม เพ่ือส่งเสริม

สมรรถนะส าหรับนักวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก  

1. ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะวิทยาการ
จัดการ มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารงานวิจัย
ของคณะฯ รวมทั้งมีการจัดท าระบบสารสนเทศ
ส าหรับงานวิจัย และมีการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยในประเด็นต่างๆ  ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
ด้านการวิจัย ณ อาคาร 4 ห้อง 422 มีห้องสมุด
คณะฯ เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนงานวิจัย มีระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมี
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะฯ เป็นประจ า
ทุกปีงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติและมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน
การวิจัย โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
อาจารย์ในทุกปีงบประมาณ รวมถึงการสนับสนุนให้
อาจารย์ได้เข้าอบรมด้านการวิจัยกับโครงการของ
มหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

2. ตัวบ่งชี้ที่2.2 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
ท างานวิจัย พร้อมทั้งจัดภาระงานให้เหมาะสมเอ้ือ
ให้มีเวลาในการท างานวิจัย และมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดเตรียมเค้าโครงวิจัย จัดโครงการ
พ่ีเลี้ยงงานวิจัย (Mentor) ให้อาจารย์ใหม่ได้หา
ประสบการณ์ โดยเข้ าร่ วมทีมกับอาจารย์ที่ มี
โครงการวิจัย 

2. ตัวบ่ งชี้ที่  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไป
ต่อคนนั้น ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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แนวทางการพัฒนา การด าเนินการปี 2561 
3. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเขียน

บทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเ พ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการของคณะเพ่ือให้
ผลงานวิชาการของคณะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ในฐานข้อมูลสากล 

3. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
นั้น ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

 

 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2561 
1. ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ส่งเสริมให้มีโครงการบริการทาง

วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สถานประกอบการ และท าให้เกิดการมีส่วนร่วม 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือบูรณา
การกับการเรียนการสอน และน าผลการประเมิน
โครงการบริการวิชาการมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและพัฒนางานบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ตัวบ่งชี้ที่  3.1 มีการจัดท าแผนบริการวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการขยาย
ท้องถิ่นและประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการของคณะและหลักสูตร มีการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับคณะและระดับ
หลักสูตร เ พ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนา
นักศึกษามีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่เป็นการลงพ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือให้ความรู้แก่คนใน
ชุมชน มีการประเมินผลความส าเร็จของโครงการ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 
2562 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และมีการน าผล
การประเมินโครงการเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะและหลักสูตรเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะได้น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากแต่ละโครงการมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแผนบริการวิชาการของคณะวิทยาการ
จัดการต่อไป นอกจากนี้ อาจารย์คณะวิทยาการ
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แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2561 
จัดการได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม
ในระดับสถาบัน โดยเป็นโครงการบริการวิชาการที่
ไ ด้ รั บ งบประมาณมาจ ากหน่ ว ย ง าน ใ น ดั บ
มหาวิทยาลัย และระดับจังหวัด โดยแต่ละโครงการ
เป็นการน าอาจารย์และนักศึกษาร่วมถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนเพ่ือให้คนในชุมนเกิดการพัฒนาด้านการ
ประกอบอาชีพต่อไป ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ
ดีมาก 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2561 
1. ตั วบ่ งชี้ ที่  4.1 คณะวิทยาการจัดการก าหนด

มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ นานาชาติหรือระดับสากลโดยการบูรณา
การร่วมกับการเรียนการสอน 

 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ประเมิน
ความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2561 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงให้
ทันกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
และก าหนดแนวทางในบริหารความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม  ส่งเสริมการจัดท าแนวปฏิบัติที่
ดี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเรียน
การสอนและการวิจัยของคณะและหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะคณะวิทยาการจัดการพัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการวิ เคราะห์  SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มีการด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมถึงบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจนค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ มี
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนและด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะที่ตามปกติประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
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แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2561 
การประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี
มาก 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบการก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและ
กลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร มีคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา และมี
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และมีการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรตรงตามกรอบ
ระยะเวลา และรายงานผลการประเมินคุณภาพให้
กรรมการคณะเพ่ือพิจารณา และน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ และทุกหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 
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ตอนที่ 3 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 

 
 
 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักการการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

ตัวบ่งชี้  จ านวน 7 ตัวบ่งชี้  คือ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  คุณภาพบัณฑิต  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ** 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี** 
 
 หมายเหตุ  
      เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น       
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ตัวบ่งชี้ 
การผลิตบัณฑิต  
ค่าคะแนนที่ได้ 

สกอ. มร.สน. 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.49 3.49 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.87 2.87 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.73 2.73 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 0 0 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 
1.7 คุณภาพบัณฑิต 
1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ** 
- 4.28 

1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี** 

- 4.00 

คะแนน 3.18 3.42 

ผลการประเมิน ระดับพอใช้ ระดับพอใช้ 

 
หมายเหตุ : 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร                        
 

  จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   :  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ผลลัพธ์ 
วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 2561 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
อาจารย์ศักดาเดช กุลากุล    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. อาจารย์นาฎลดา เรืองชาญ         
2. นางผการัตน ทิพวัง                

 
เกณฑ์การประเมิน   :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ : 
 
      คะแนนที่ได้   = 
 
 
หมายเหตุ  :  หลักสูตรที่ได้รับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงาน  : 
ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนทั้งหมด 9 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 7 หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีหลักสูตรที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร และไม่มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน มี
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.49 คะแนน ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร 
ผ่านการก ากับมาตรฐาน    () 
ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน () 

คะแนนประเมิน
หลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  3.45 คะแนน 
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  3.08 คะแนน 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  3.48 คะแนน 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  3.66 คะแนน 
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  3.35 คะแนน 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก    3.59 คะแนน 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3.51 คะแนน 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  3.71 คะแนน 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  3.57 คะแนน 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 31.4 คะแนน 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 9 หลักสูตร 

คะแนนที่ได ้ 3.49 คะแนน 
 
หลักฐานอ้างอิง :  

เลขที่ เอกสาร 
ควจ1.1-1(1) รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 

 X 100 
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ผลการประเมินตนเอง  : 
เป้าหมายปีนี้ 3.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร 

คะแนนการประเมินตนเอง 3.49  คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรลุเป้าหมาย 
   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 3.50 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  :  

จุดแข็ง  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายให้กับ

นักศึกษา 
2. อาจารย์สามารถเขียนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.ได้ 

3. มีการบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นคุณภาพชีวิต
ของชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และเป็น
รูปธรรม 

4. มีโครงการ/กิจกรรมที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ชัดเจน 

5. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารคณะ 

1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยให้อาจารย์และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

2. ควรมีการสรุปผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของทุกกิจกรรม เพ่ือน าไปประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนต่อไป 

3. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริการ
วิชาการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาการบริการวิชาการแก่
สังคมอย่างชัดเจน 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 
 กรณีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีคะแนนเพ่ิมขึ้น หลักสูตรใส่ใจดูแลนักศึกษา หลักสูตรมีการดูแล
และติดตามประเมินผลอยู่ตลอด และมีการทบทวนแผนการด าเนินงานของหลักสูตร   มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาและด้านส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ท าให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งอัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
   - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  : อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
วงรอบการประเมิน  : ปีการศึกษา 2561 
 
ผู้จัดเก็บตัวบ่งช้ี 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. อาจารย์สิริพาพร  ยืนสุข     
2. นายประภัสศิลป์  นามเสนา  

 
อธิบายตัวบ่งชี้   การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือ
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของ
หลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 

40 ขึ้นไป 
2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค1 และ ง 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
   จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ =    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 5 

             ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 61 คน รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ จ านวน 1 คน มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.59
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก เท่ากับ 2.87 คะแนน 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  61 คน 
- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  

วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
1 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

46 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

14 คน 

 
ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = (14/61)× 100  
=  ร้อยละ 22.95 

- แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 =  22.95 × 5 / 40 
คะแนนที่ได ้ =  2.87 คะแนน 
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รายช่ืออาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1. รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ 8. ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 
2. รศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล 9. ผศ.ดร.สามารถ อัยกร 
3. ดร.ปูริดา  วิปัชชา 10. ดร.วิทวัส ปานศุภวัชร 
4. ผศ.ดร.ปิยะจินต์  ปัทมดิลก 11. ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิศดาร แสนชาติ 
5. ผศ.ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิไ์ธสง 12. ดร.สิริพาพร ยืนสุข 
6. ผศ.ดร.ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 13. ผศ.ดร.ปิยะวดี ยอดนา 
7. ดร.เด่นชัย  สมปอง 14. ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย 

 
ตารางแสดงการนับจ านวนอาจารย์ประจ า คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

อาจารย์ประจ า จ านวนคน 
ปฏิบัติงานจริง 60 
ลาศึกษาต่อ 1 
ลาเพิ่มพูนท าผลงานวิชาการ - 

รวมทั้งสิ้น 61 
    
 เอกสารอ้างอิง : 

- ควจ.1.2-0(1) จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
  เป้าหมายปีนี้ ร้อยละ 18 (1.5 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ ร้อยละ 22.95 (2.87 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย             บรรลุเป้าหมาย 

            ไม่บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป ร้อยละ 25 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน: 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

คณะมีนโยบายสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก 
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โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป: 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
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 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ                                                                                                        

          จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                                                                                        

 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                   ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5           

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  :  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
วงรอบการประเมิน  :  ปีการศึกษา 2561 
 
ผู้จัดเก็บตัวบ่งช้ี 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. อาจารย์จินตนา  จันทนนท์ 
2. อาจารย์ศศิกานต์  สังข์ทอง 

  
อธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนา องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ  
 
เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 

1.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค1 และ ง 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แล ะ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

          

                คะแนนที่ได้ = 

 

 X 100 

 X 5 
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ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรสายวิชาการ รวม

ทั้งสิ้น จ านวน 61 คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 18 คน รองศาสตราจารย์ 
2 คน รวมเป็น 20 คน ได้แก่ 

1. รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ 11. ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา 
2. รศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล 12. ผศ.อรทัย  พันธ์สวรรค์ 
3. ผศ.นวรัตน์  สุรัติวรพัทธ์ 13. ผศ.ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง 
4. ผศ.เกษร  ขาวสีจาน 14. ผศ.ดร.ชาติชัย  อุดมกิจมงคล 
5. ผศ.วาทินี  ศรีมหา 15. ผศ.ดร.สามารถ  อัยกร 
6. ผศ.อิรยา  มณีเขียว 16. ผศ.ดร.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย 
7. ผศ.ดร.ปิยะวดี  ยอดนา 17. ผศ.เมธาวี  ยีมิน 
8. ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร 18. ผศ.วัชระ  อักขระ 
9. ผศ.นันทิยา  ผิวงาม  19. ผศ.ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก 
10. ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ์ 20. ผศ.ชัยณรงค์ พูลเกษม 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 61 
2. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 20 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (20 / 61) X 100 32.79 
4. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนน 5 
60 

5. คะแนนที่ได้ = 32.79 X 5 / 60 2.73 คะแนน 
 
เอกสารอ้างอิง  : 

- ควจ.1.3-1(1)  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา      
ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
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ผลการประเมินตนเอง: 
  เป้าหมายปีนี้ ร้อยละ 31  
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ ร้อยละ 32.79 (2.73 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย             บรรลุเป้าหมาย 

            ไม่บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป ร้อยละ 33 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน: 

จุดอ่อน แนวทางพัฒนา 
จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์   18   คน 
- รองศาสตราจารย์      2   คน 
- ศาสตราจารย์           -   คน 

รวมกันไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะขอต าแหน่งทางวิชาการ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
ให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป: 
 - 
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                              Student Credit Hour (SCH) ทั้งปี                                                                                                        

 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4     :  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      :  ปัจจัยน าเข้า 
วงรอบการประเมิน  :  ปีการศึกษา 2561 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก    

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
อาจารย์ศักดาเดช กุลากุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. อาจารย์ศุภมิตร  บุญทา 
2. นายสุเทพ  จันทร์ชนะ 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5  
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้  
  ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 
20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  
  ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ  
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 
 
สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
  1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิต แต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

   SCH     = Σni Ci 
   เมื่อ  ni  = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
  Ci  = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
     
 2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณ ดังนี้ 
 
 

   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา    
     เทียบเท่าต่อปี (FTES) 
 

 = 
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        สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – 
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ    
   สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลา ต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
       - แพทยศาสตร์ 
       - พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 

 
สูตรการค านวณ : 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 
 

 X 100 
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 5 - (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3)                                                                                                        

                     4 

 2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
  2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ   0    คิดเป็น 5 คะแนน 
  2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 

 
 
ผลการด าเนินงาน  : 
  ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงจ านวน 61 คน จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) เท่ากับ 2,151.8 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าที่เป็นจริง เท่ากับ 35.28 : 1 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 0 คะแนน (ปีการศึกษา 2560 สัดส่วนจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง เท่ากับ 43.03 : 1) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,151.8 

   - ระดับปริญญาตรี 2,069 

   - ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 82.8 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 61 

- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 
  (ระบุแยกตามกลุ่มสาขา) 

 

  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ (8 : 1)  

  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

  - วิทยาศาสตร์กายภาพ (20 : 1)  

  - วิศวกรรมศาสตร์ (20 : 1)  

  - สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (8 : 1)  

  - เกษตร ป่าไม้และประมง (20 : 1)  

  - บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
 (25 : 1) 

35.28 : 1 

  - นิติศาสตร์ (50 : 1)  

  - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  

   คะแนนที่ได้  = 
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ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

  - ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)  

  - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ (25 : 1)  

 
วิธีการค านวณ 
 1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
  35.28 - 25   X 100   =   รอ้ยละ 41.12 
       25 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 
ควจ.1.4-1(1) ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากร ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ  
ควจ.1.4-1(2) ตารางข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ควจ.1.4-1(3) สรุปค่า SCH และ FTES นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561  
ควจ.1.4-1(4) สรุปค่า SCH และ FTES นักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาเอก  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
ผลการประเมินตนเอง  : 
เป้าหมายปีนี้ ร้อยละ 18 (1 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 41.12 (0 คะแนน) 

คะแนนการประเมินตนเอง 0 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย                   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป ร้อยละ 18 (1 คะแนน) 

  
สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 

คณะควรมีการวางแผนอัตราก าลังต าแหน่งอาจารย์
ประจ า เพ่ือให้สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มีค่า FTES สูง 
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วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 
น าผลการประเมินตนเองของตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า ไปเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนอัตราก าลังและน าเสนอเพ่ือขออัตราก าลังเพ่ิม 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 

วางแผนอัตราก าลัง และขออัตราก าลังเพ่ิม โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินตนเองของตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เป็นข้อมูลสนับสนุน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5    :  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ  
วงรอบการประเมิน  :  ปีการศึกษา 2561 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก     
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผศ.วัชระ  อักขระ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

1. อาจารย์เกริกไกร ปริญญาพล    
2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ สุวรรณี 
3. นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชร    

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
  1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
   4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
   5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

 คณะวิทยาการจัดการมีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการมีการวางแผน
ก าหนดทิศทางเนื้อหาหรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการ
เสริมสร้างแนวทางการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาตามหลักสูตรเพ่ือ
มิให้การเรียนของนักศึกษาสะดุดหรือหยุดเรียนตลอดระยะเวลา
ในการเรียนของนักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
และในแต่ละสาขาได้จัดท าตารางปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
ในหมู่ เ รี ยน ได้ มี ก า รจั ดตั้ ง กลุ่ ม ใน  Social Network  ใน
แอพพลิเคชั่น ดังเช่น เฟซบุ๊ก และ ไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตลอดเวลา  
 การด าเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการได้มีการออก
หนังสือแต่งตั้งให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชา เพ่ือเป็นการให้
นักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้เข้าปรึกษาหรือได้รับการแนะน าเกี่ยวกับ
การเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดจนการให้ค าแนะน าใน
การเตรียมความพร้อมของการใช้ชีวิต ในระหว่างเรียนที่
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการก าหนดเรื่องตารางเข้าพบในแต่ละ
สัปดาห์ และนอกเวลาเรียน และในทุก ๆ อีกทั้งมีการสร้างกลุ่ม
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นการให้ค าแนะน าและการให้
ความรู้ต่อนักศึกษา เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างทันเวลา 
นอกเหนือจากนี้แล้ว คณะยังได้จัดโครงการปฐมนิเทศกับ
นักศึกษาใหม ่
 การตรวจติดตาม :  คณะวิทยาการจัดการ ได้มี           
การประชุมกับทีมผู้บริหารและคณาจารย์ เรื่องของการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดยให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชา 
ได้น าผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ที่รับผิดชอบได้มา
ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา และให้อาจารย์ทุกท่านได้

-  ควจ.1.5-1(1) ค าสั่ งแต่งตั้ งหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
-  ควจ.1.5-1(2)  ตารางเวลาการให้

ค าปรึกษาของแต่ละสาขาวิชา  
 
- ควจ.1.5-1(3) โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปี 2561 
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ให้ค าปรึกษาเรื่องของการลงทะเบียนในแต่ละสาขาวิชา ในกรณี
ที่นักศึกษามีผลการเรียนที่ผิดปกติหรือเกรดออกล่าช้า           ให้
รายงานผลมาที่ฝ่ายวิชาการของคณะฯ เพ่ือท าการติดตามและ
ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาให้เป็นปกติ
และเป็นปัจจุบัน 
 การปรับปรุง : เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาปรับใช้และเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหานั้นในปีถัดไป 

 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการมีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการได้มีการวางแผน
แนวทางว่ามีแหล่งข้อมูลใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยและพูดคุยถึง
แนวทางว่าจะมีกิจกรรมใดที่ส่งเสริมกิจกรรมของตัวนักศึกษา  
 การด าเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการได้ส่งเสริมให้
นักศึกษาทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น โครงการศึกษาดู
งาน หรือโครงการสัมมนาในแต่ละของหลักสูตร ในการให้
ผู้เชี่ยวชาญมาอบรมหรือการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาตลอดจน   
การส่งเสริมท าให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะในด้าน
ความคิด และการเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านศาสตร์ต่าง ๆ 
อาทิเช่น กิจกรรมโครงการท าบุญรับน้องใหม่และประกวดดาว
เดือน กิจกรรรมประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย กิจกรรมไหว้ครู 
กิจกรรมลอยกระทง และกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ ซึ่งเป็นผล
ท าให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและนักศึกษาสามารถท างานเป็น
ทีมและมีการวางแผนการด าเนินงานตลอดทั้งปีได้ 
 คณะวิทยาการจัดการได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์เตรียมข้อมูลหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น ดังโครงการ

- ควจ.1.5-2(1) เว็บไซต์คณะวิทยาการ
จัดการ www.fms.snru.ac.th 

 
- ควจ.1.5-2(2) ภาพบอร์ด

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ 
 
- ควจ.1.5-2(3) โครงการมหาวิทยาลัยที่

คณะวิทยาการจัดการได้จัดนักศึกษา
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 
- ควจ.1.5-2(4) รายงานผลการด าเนิน

โครงการ โครงการวิทยาการจัดการ
สัมพันธ์ ครั้งที่ 26  

 

http://www.fms.snru.ac.th/
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ต่อไปนี้  
- กิจกรรมที่ 1 ท าบุญรับขวัญน้องใหม่และประกวดดาวเดือน  
- กิจกรรมที่ 2 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย  
- กิจกรรมที่ 3 ไหว้ครู 
- กิจกรรมที่ 4 Big Cleaning Day 
- กิจกรรมที่ 5 ลอยกระทง  
- กิจกรรมที่ 6 กีฬาระหว่างคณะ 
- กิจกรรมที่ 7 สโมสรนักศึกษาในการท าแผนและโครงการ 
- กิจกรรมที่ 8 วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 

 การตรวจติดตาม : คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการ
ประชุมผู้บริหารและคณาจารย์ ได้พูดคุยในเรื่องกิจกรรมที่จะ
ส่งเสริมให้กับนักศึกษา และให้อาจารย์ทุกคนได้ตระหนักถึงการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะฯ ตลอดจนการให้ข้อมูลกับ
นักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านคณะ 
และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์ ตลอดจนผ่านทางเฟสบุ๊ค เพ่ือ
เป็นการสื่อสารและตรวจสอบว่า ที่ผ่านมา ผลการด าเนินงาน
เป็นอย่างไร ทั้งนี้คณะฯ ได้เชิญผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมาให้
ข้อมูลกับนักศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ในการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา  
 การปรับปรุง : น าผลที่ได้มาประชุมหารือเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดโครงการครั้งต่อไปให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและคณะฯ 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการได้มีการวางแผน
ก าหนดโครงการหรือกิจกรรมของคณะเพ่ือจะได้ท าการ
จัดเตรียมกิจกรรมที่มีความเหมาะสมส าหรับตัวนักศึกษา ได้แก่
โครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ โดยการจัดประชุม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรื่องการท ากิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลทางด้านงาน

- ควจ.1.5-3(1) โครงการปฐมนิเทศคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 
- ควจ.1.5-3(2) รายงานสรุปผลการ

ด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา   
ปีการศึกษา 2561 
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ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
และให้ข้อมูลทางด้านวิชาการ นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการ
ยังได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2561 และเตรียม
ความพร้อมส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
 การด าเนินงาน :  คณะวิทยาการจัดการร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการส่งเสริมการจัดท า
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมส าหรับนักศึกษา อาทิเช่น โครงการ
เรียนภาษาอังกฤษ และโครงการสัมมนาในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะจบการศึกษาและสามารถ
น าความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อนจบการศึกษา 
 การตรวจติดตาม  :  คณะวิทยาการจัดการได้มี           
การตรวจสอบหรือติดตามผลในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา อาทิเช่น การส ารวจติดตามเรื่องความพึงพอใจระดับ
หลักสูตร เพ่ือให้ทราบถึงหลักสูตร ณ ปัจจุบันและเรื่องการเรียน
ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา มีความตรงกับหลักสูตรที่คาดหวัง
หรือไม่ ควรมีรายวิชาใดบ้าง ควรปรับปรุง และควรเสริมรายวิชา
เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการหรือในสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมปัจจุบัน   
 การปรับปรุง : คณะวิทยาการจัดการได้น าผลสรุป
โครงการในกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้วและจากการพูดคุยกับ
นักศึกษาเพ่ือหาข้อมูลมาปรับปรุงเพ่ือให้กิจกรรมดียิ่งข้ึน 

- ควจ.1.5-3(3) หนังสือขอเชิญนักศึกษา
เข้ า ร่ วมค่ ายภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน 

 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

 คณะวิทยาการจัดการได้ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า กว่ า  
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 โดยคณะวิทยาการจัดการ ก าหนดให้ใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจการด าเนินงานของหลักสูตร นักศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1- 4 ในหัวข้อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา

-  ควจ .1.5-4(1)  ก า รจั ดบริ ก าร ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตใน
คณะ/มหาวิทยาลัยและการเข้าสู่อาชีพ
แก่นักศึกษา 
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วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี              
ซึ่งประเมินผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้การก ากับดูแลของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับผลการประเมินจาก
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ในระดับมาก ที่ 3.83          โดย
จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  

คณะวิทยาการจัดการใช้ข้อมูลการประเมินคุณภาพของ 
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.85 จากคะแนนเต็ม 5 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.80 จากคะแนนเต็ม 5  
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.84 จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.83 จากคะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
การประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาปริญญาตรี    ชั้นปีที่ 1 - 4 

ด้านความคิดเห็นและ 
ความพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

3.85 มาก 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริ การ  กิ จกรรมพิ เศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

3.80 มาก 

- ควจ.1.5-4(2) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา   
ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ด้านความคิดเห็นและ 
ความพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

3.84 มาก 

4. ป ร ะ เ มิ น คุณภ าพของกา รจั ด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 
- 3 ทุ กข้ อ ไม่ ต่ า กว่ า  3.51 จ าก
คะแนนเต็ม 5 

3.83 มาก 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล  เพื่ อส่ ง ให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

- - 

ค่าเฉลี่ยรวม 
ด้านความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

3.83 มาก 

 จากการประชุมสรุปการด าเนินงานกิจกรรมในคณะ
วิทยาการจัดการ พบว่า คะแนนประเมินด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดมีค่า 3.78 ที่ประชุมมีมติว่าแนวทางการปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป ให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมากขึ้น 
โดยเน้นช่องทางออนไลน์ให้เข้าถึงมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ควจ.1.5-4(3) รายงานการประชุมคณะ

วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 
4 เรื่อง เรื่อง รายงานผลสรุปผลกิจกรรม 
ในปีการศึกษา 2561 

 

 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล        
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้น าผลการประเมินจากข้อ 4 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือปรับปรุง
พัฒนา การให้บริการและการให้ข้อมูล ให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา โดยฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการได้
รายงานผลการประเมิน และสรุปภาพรวมความพึงพอใจของ
นักศึกษา จากการประเมินคุณภาพของการให้บริการขั้นพ้ืนฐาน

- ควจ.1.5-5(1) รายงานการประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 
4 เรื่อง เรื่อง รายงานผลสรุปผลกิจกรรม 
ในปีการศึกษา 2561 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ของนักศึกษา โดยส่วนมากนักศึกษาต้องการให้คณะวิทยาการ
จัดการ แก้ไขปรับปรุง คือ เรื่องการจัดการบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้และควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

- ควจ.1.5-5(2) แผนพัฒนาปรับปรุง 
(Improvement plan) คณะวิทยาการ
จัดการและระดับหลักสูตร 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 คณะวิทยาการจัดการได้ให้ข้อมูลและความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการได้มีการวางแผน
จัดเตรียมข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อตัวศิษย์เก่าเพ่ือให้ เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อศิษย์เก่า 
 การด าเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการจัดส่งเสริมและ
สนับสนุนการสนทนาและปรึกษาในทิศทางใด ๆ ที่เป็นข้อมูลที่
เกิดประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ ศิษย์เก่า และมีการจัดตั้งกลุ่มใน Social 
Network ในแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊กและไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตลอดเวลา  
 การตรวจติดตาม :  คณะวิทยาการจัดการ ได้มี          
การติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็ปไซต์คณะ และผ่านทาง  
เฟซบุ๊ก เ พ่ือน าข้อมูลที่ ได้มาประชุมกับทางผู้บริหารและ
คณาจารย์เพ่ือมาปรับปรุงการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและ
สามารถน ามาใช้เป็นข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมของปีต่อไป 
คณะวิทยาการจัดการตรวจสอบและด าเนินการการให้ข้อมูลแก่
ศิษย์เก่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การปรับปรุง : มีการน าข้อเสนอแนะจากการพูดคุยกับ
ศิษย์เก่าเสนอต่อคณะ เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่าครั้งต่อไป 

- ควจ.1.5-6(1) เพจ เฟซบุ๊ก ศิษย์เก่า 
คณะวิทยาการจัดการ  
มีการให้ความรู้ศิษย์เก่า 
1) แนะน าข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อ   

การท างานและการปฏิบัติตัวที่ดีใน
การท างาน การเสวนาพูดคุยกันศิษย์
เก่า 

2)  การหาแหล่ ง งานที่ ถู กต้อ งตาม
สาขาวิชา 

 
- ควจ.1.5-6(2) เพจเฟซบุ๊ก ชมรมศิษย์

เก่าคณะวิทยาการจัดการ  
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เป้าหมายปีนี้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 

คะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย             บรรลุเป้าหมาย 
            ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

 
 สรุปผลการประเมินตนเอง  :   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษามีความพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเต็มที ่

 

คณะวิทยาการจัดการมีการประชุมผู้บริหารและ
อาจารย์ประจ าคณะฯ และส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท า
กิจกรรมการบริการวิชาการและกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนะธรรมตลอดจนการส่งเสริมให้ศิษย์เก่า
ได้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของคณะฯ 

 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
 จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเคลื่อนไหวกระชับความสัมพันธ์และเพ่ิม
สมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก  ไลน์ เป็นต้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 2561 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผศ.วัชระ อักขระ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

1. อาจารย์วราธร  พรหมนิล 
2. อาจารย์นันธารา ธุลารัตน์ 
3. นายปรัชญา  สาระทรัพย์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม  
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 (1) คุณธรรมจริยธรรม 
   (2) ความรู้  
  (3) ทักษะทางปัญญา  
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
   6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน       
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนในภาพรวมของคณะนักศึกษามีส่วนร่วมใน
กรจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการมีการวางแผนใน
การจัดท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยให้ทีมงานสโมสรนักศึกษา
มีร่วมร่วมในการคิดโครงการ โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนและตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
 การด าเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการส่งเสริมและ
สนับให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของกิจกรรม 
ด้วยการจัดท าแผนกิจกรรม 
 การประเมินผล : คณะวิทยาการจัดการตรวจสอบว่า
กิจกรรมหรือโครงการเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างไร   
มีการประเมินความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้
ของแผน เสนอคณะกรรมการประจ าคณะทุกปีการศึกษา 
 การปรับปรุง : จัดท าสรุปโครงการพร้อมทั้งข้อมูลที่ต้อง
ปรับปรุงในกิจกรรมถัดไป 

- ควจ.1.6 -1(1) แผนพัฒนานักศึกษา 
ศิษย์เก่า แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
 

- ควจ .1 .6 -1 (2)  สรุปรายละเ อียด
โครงการ จ าแนกตามรหัสโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 

 
 
 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
        (1)  คุณธรรมจริยธรรม 
        (2)  ความรู้  
        (3)  ทักษะทางปัญญา  
        (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
        (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 คณะวิทยาการจัดการมีการมีการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด า เนินกิจกรรมที่ ส่ ง เ สริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

- ควจ.1.6 -2(1) แผนพัฒนานักศึกษา 
ศิษย์เก่า แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ปีการศึกษา 2561 
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รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
- ควจ.1.6 -2(2) กิจกรรมไหว้ครู 
 
 2. ความรู้ 
- ควจ.1.6 -2(3) โครงการวิทยาการ

จัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 26 
 
 3. ทักษะทางปัญญา 
- ควจ.1.6 -2(4) โครงการวิทยาการ

จัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 26 
 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
- ควจ.1.6 -2(5) กิจกรรมท าบุญคณะและ

การประกวดดาวเดือน 
 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ควจ.1.6 -2(6) โครงการวิทยาการ

จัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 26 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการได้มีการวางแผน
ก าหนดโครงการหรือกิจกรรมของคณะเพ่ือจะได้ท าการ
จัดเตรียมกิจกรรมที่มีความเหมาะสมส าหรับตัวนักศึกษา ได้แก่ 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ               ปี
การศึกษา 2561 และโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาและศิษย์ เก่ าคณะวิทยาการจัดการ เ พ่ือเข้ าสู่
ตลาดแรงงาน  
 

- ควจ.1.6 -3(1) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

  
- ควจ.1.6 -3(2) รายงานสรุปโครงการ

เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  
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รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 การด าเนินงาน : คณะวิทยาการจัดการได้มีการส่งเสริม
การจัดท ากิจกรรมที่มีความเหมาะสมส าหรับนักศึกษา อาทิเช่น 
โครงการเรียนภาษาอังกฤษและโครงการสัมมนาในแต่ละ
สาขาวิชา เ พ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะจบ
การศึกษาและสามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อน
จบการศึกษา 
 การตรวจติดตาม : คณะวิทยาการจัดการได้มีการ
ตรวจสอบหรือติดตามผลในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา อาทิเช่น การส ารวจติดตามเรื่องความพึงพอใจระดับ
หลักสูตร เพ่ือให้ทราบถึงหลักสูตร ณ ปัจจุบันและเรื่องการเรียน
ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา มีความตรงกับหลักสูตรที่คาดหวัง
หรือไม่ ควรมีรายวิชาใดบ้าง ควรปรับปรุงและควรเสริมรายวิชา
เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการหรือในสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมปัจจุบัน   
 การปรับปรุง : คณะวิทยาการจัดการได้น าผลสรุป
โครงการในกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้วและจากการพูดคุยกับ
นักศึกษาเพ่ือหาข้อมูลมาปรับปรุงเพ่ือให้กิจกรรมดียิ่งข้ึน 

 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล   
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 คณะวิทยาการจัดการ ประเมินความส าเร็จของโครงการและ
กิจกรรมเพ่ือวัดความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 เพ่ือติดตาม 
และวัดความส าเร็จของแผนโครงการ และกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ ส าหรับทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

- ควจ.1.6-4(1) รายงานสรุปผลโครงการ 
1. โครงการประกวดดาวเดือนและ

ท าบุญคณะ 
2. โครงการประกวดดาวเดือน SNRU 
3. โครงการประเพณีไหว้ครู 

 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 คณะวิทยาการจั ดการ  ได้ ด า เนิ นการปร ะ เ มิ น
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือน าเสนอสู่คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณา

- ควจ.1.6 -5(1) แผนพัฒนานักศึกษา 
ศิษย์เก่า แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2561 
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รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

และให้ข้อเสนอแนะพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ตามกรอบ TQF และตาม
ศตวรรษท่ี 21  
 

- ควจ.1.6 -5(2) ปฏิทินกิจกรรมและ
แผนพัฒนานักศึกษาและแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 

 
- ควจ.1.6 -5(3) รายงานผลการประเมิน

ตามแผนนักศึกษาศิษย์เก่า แผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

  คณะวิทยาการจัดการ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดการ เพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยน าผล   
การประเมินน าผลการจัดโครงการ/กิจกรรมเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานตาม
แผนที่ ได้ก าหนดไว้  ในวาระเพ่ือพิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ในวาระเพ่ือพิจารณา ประเมินแผน
แผนพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการข้อเสนอแนะผล         
การด าเนินงานตามแผนพร้อมให้จัดท าโครงการใหญ่แล้วมี
กิจกรรมย่อยเพ่ือสะดวกในการดูแลและตรวจสอบเป็นราย
กิจกรรม  

- ค ว จ . 1.6 -6(1) ต า ร า ง เ ส น อ ผ ล          
การพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ          
เพ่ือปรับปรุงพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า  

 แ ผ น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
(Improvement Plan) ตามปีการศึกษา 
2561 โดยให้จัดท าโครงการใหญ่แล้วมี
กิจกรรมย่อยเพ่ือสะดวกในการดูแลและ
ตรวจสอบเป็นรายกิจกรรม 

- ควจ.1.6 -6(2) บันทึกข้อความ คณะ
วิทยาการจัดการ เรื่อง ขอเรียนเชิญ
ประชุมในการเตรียมความพร้อมของฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

- ควจ.1.6 -6(3) รายงานการประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 
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รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ผลการประเมินตนเอง  : 
เป้าหมายปีนี้ 6  ข้อ  (5  คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 6  ข้อ  (5  คะแนน) 

คะแนนการประเมินตนเอง 6  ข้อ  (5  คะแนน) 

การบรรลุเป้าหมาย                  บรรลุเป้าหมาย 
                  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 6  ข้อ  (5  คะแนน) 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
นักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วนทุกพันธกิจตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

1. รายงานวัดความส าเร็จกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะที่มี
การระบุรายละเอียดโครงการและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป 

3 .  ก าหนดตั วชี้ วั ดของแผนให้ สอดคล้ อ ง กั บ
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะ 

4. จัดท าแผนกิจกรรมเนื่องจากมีรายละเอียด
กิจกรรมในโครงการที่หลากหลาย 

5. รายงานผลความส าเร็จของแผนน าเสนอต่อคณบดี
ทุกปีการศึกษา 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 
 - 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 

โครงการที่มุ่งเน้นจุดเด่นที่นักศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนที่ได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7   :  คุณภาพบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7.1   :  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ผลลัพธ ์
วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 2561 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. อาจารย์นาฎลดา  เรืองชาญ 

 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
  คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 
  
สูตรการค านวณ : 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 X 5  คะแนนที่ได้  = 
ผลรวมของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ                                                                                                       

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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หมายเหตุ :  
 - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้
ประกอบการประเมิน  
 - กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 - จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 
 - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึง
ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐาน
ในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย จ านวน 
10 คน เป็นฐานที่ 100%  
 
ผลการด าเนินงาน : 

 คณะวิทยาการจัดการมีการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา  2561  
ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ  1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 645 คน โดยผลการส ารวจ
จากผู้ใช้บัณฑิต พบว่า มีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินท้ังหมด จ านวน 533 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 
ควจ.1.7.1-0(1) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ควจ.1.7.1-0(2) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ควจ.1.7.1-0(3) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ควจ.1.7.1-0(4) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ควจ.1.7.1-0(5) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ควจ.1.7.1-0(6) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ควจ.1.7.1-0(7) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ควจ.1.7.1-0(8) 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี, โท, เอก 

รวม 

บร
ิหา

รธ
รุก

ิจบ
ัณฑ

ิต 

 บ
ริห

าร
ธุร

กจิ
บัณ

ฑติ
 ส

าข
าวิ

ชา
คอ

มพ
ิวเต

อร
์ธุร

กจิ
 

บัญ
ชีบ

ัณฑ
ิต 

นิเ
ทศ

ศา
สต

รบ
ณัฑ

ิต 

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร
บณั

ฑติ
 

รัฐ
ปร

ะศ
าส

นศ
าส

ตร
บัณ

ฑิต
 

รัฐ
ปร

ะศ
าส

นศ
าส

ตร
มห

าบ
ณัฑ

ติ 

ปร
ัชญ

าด
ุษฎ

ีบัณ
ฑิต

 ส
าข

าวิ
ชา

กา
รบ

ริห
าร

กา
รพ

ัฒน
า 

1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 210 91 75 31 28 170 33 7 645 

2. จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

169 43 28 19 11 40 10 7 327 

3. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง 
ที่มีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาตามกรอบ TQF  
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.15 4.32 4.19 4.33 4.38 4.49 4.21 4.14 34.21 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 

4.15 + 4.32 + 4.19 + 4.33 + 4.38 + 4.49 + 4.21 + 4.14 
4.28 

8 
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ผลการประเมินตนเอง  : 
เป้าหมายปีนี้  4.35 

ผลการด าเนินงาน 4.28 

คะแนนการประเมินตนเอง 4.28 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย   บรรลุเป้าหมาย 
     ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 4.35 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7.2   :  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ผลลัพธ ์
วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 2561 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ดร.สิริพาพร  ยืนสุข 

 
 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเม่ือเทียบ
กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษา
เท่านั้น และไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมา
พิจารณา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม 5)    
         
สูตรการค านวณ 
 
   คะแนนที่ได้  = 
 
 
หมายเหตุ   
 - จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษา
แล้ว 
 

ผลรวมของผลการประเมินบณัฑติระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
ที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา                 

                  

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ – (บัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา+มีกิจการของตนเองที่
มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว+ผู้ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา+ผู้อุปสมบท+ผู้ที่เกณฑ์ทหาร) 
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ผลการด าเนินงาน 
คณะวิทยาการจัดการ มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2561 ซึ่งมีบัณฑิตปริญญาตรีส าเร็จการศึกษา 605 คน โดยให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและมีงานท าภายใน 1 
ปี หลังส าเร็จการศึกษาตอบแบบส ารวจ พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบส ารวจ 516 คน คิดเป็นร้อยละ 85.29 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

หลักสูตร 

รวม 
บร

ิหา
รธ

รุก
จิบ

ัณ
ฑิต

 

 บ
ริห

าร
ธุร

กิจ
บัณ

ฑิต
  

สา
ขา

วิช
าค

อม
พิว

เต
อร

์ธรุ
กจิ

 

บัญ
ชีบ

ัณ
ฑิต

 

นิเ
ทศ

ศา
สต

รบ
ัณ

ฑิต
 

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร
บัณ

ฑิต
 

รัฐ
ปร

ะศ
าส

นศ
าส

ตร
บัณ

ฑิต
 

1. จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด 210 91 75 31 28 170 605 
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบ

ส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเรจ็การศึกษา 

169 83 72 31 21 140 516 

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานท า
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูท้ี่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

116 65 69 19 13 40 322 

4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ประกอบ
อาชีพอิสระ 

53 1 - 10 2 25 91 

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
งานท าก่อนเข้าศึกษา 

- - - - - - - 

6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกิจการของ
ตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

- - - - - - - 

7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ศึกษาต่อ
ระดับบณัฑติศึกษา 

- - - - - - - 

8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่อุปสมบท - - - - - - - 
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่เกณฑ์ทหาร - - - - - - - 
10. ค่าร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้ท างาน

หรือประกอบอาชีพ 

(116+53)/
169x100  
= 100 

(65+1)/83
x100 
= 79.52 

69/72 
x100 
=95.83 

(19+10)/ 
31x100  
= 93.55 

(13+2)/ 
21x100 
= 71.43 

(40+25)/ 
140x100 
= 46.43 

 

11. ผลการประเมินบัณฑติระดับปริญญาตรีทุก
หลักสตูรที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา                 

100 x 5 
/100 
=5.00 

79.52 x 5 
/100 

= 3.98 

98.83 x 5 
/100 
=4.79 

93.5 x 5 
/100 

= 4.68 

71.43 x 5 
/100 

= 3.57 

46.43 x 5 
/100 

= 2.32 
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ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
เท่ากับ  

  
322 + 91

516
 ×100  = 80.04 

 
ดังนั้น คะแนนผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบที่ตอบแบบส ารวจ

เรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาเท่ากับ  
80.04 * 5 / 100  = 4.00 คะแนน 

 
หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 
ควจ.1.7.2-0(1) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ควจ.1.7.2-0(2) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ควจ.1.7.2-0(3) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ควจ.1.7.2-0(4) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ควจ.1.7.2-0(5) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ควจ.1.7.2-0(6) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

 
ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี้  3.71 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80.04 

คะแนนการประเมินตนเอง 4.00 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย             บรรลุเป้าหมาย 
            ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 4.10 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมีคุณภาพตามกรอบ TQF 
ทั้ง 5 ด้านในระดับด ี

2) คณะวิทยาการจัดการมีบัณฑิตได้งานท าภายใน 1 ปี 
หลังส า เร็จการศึกษาอยู่ ในเกณฑ์ดี  ซึ่ งบัณฑิตมี        
การท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามศักยภาพของ
นักศึกษา 

- 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ

พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัย
จะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน               
2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข็มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน            
และพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมี
การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 ตัวบ่งชี้    จ านวน  3  ตัวบ่งชี้  คือ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
การวิจัย 

ค่าคะแนนที่ได้ 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 
2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 
2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5 

คะแนน 4.67 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ : 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1     :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  
วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 2561 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก :  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผศ.เมธาวี  ยีมิน 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

1. ผศ.ดร.สามารถ อัยกร 
2. อาจารย์ลฎาภา  ศรีพสุดา 
3. น.ส.สุวิมล บุญทา 

 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   
  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  
  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
  - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
  3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  
  6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 



 

59 
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  

 คณะวิทยาการจัดการ ตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหาร
งานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งมีการจัดท าระบบ
สารสนเทศส าหรับงานวิจัย 

 

- ควจ.2.1-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
- ควจ.2.1-1(2) เว็บไซต์คณะวิทยาการ

จัดการ ระบบสารสนเทศการบริหาร
งานวิจัย http://fmsresearch.snru.ac.th 

 2  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
     - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     
     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
     - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจั ด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

 คณะวิทยาการจัดการได้สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1) ห้องปฏิบัติการด้านการวิจัย หรือห้องศูนย์ ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนงานวิจัย 

- ควจ.2.1-2 (1) ห้องปฏิบัติการด้านการ
วิจัย ณ อาคาร 4 ห้อง 422 

 
- ควจ.2.1-2 (2) ห้องสมุดคณะวิทยาการ

จัดการ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

   
 2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย 

 
 3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัย เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
   4) จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ 

- ควจ.2.1-2 (3) คู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศงานวิจัยของคณะวิทยาการ
จัดการ 

 
- ควจ.2.1-2 (4) โครงการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   1. การพัฒนาบัณฑิตผ่านการเรียนการ

  สอนโดนการเขียนแผนธุรกิจ 
   2. Smart statistical in 21 century  

 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ เป็น
ประจ าทุกปีงบประมาณ 

-  ควจ .2.1-3(1)  โ ค ร งก า รมอบทุ น
สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ประจ า
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ หรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ควจ.2.1-4(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2560 วาระที่ 4.8 เรื่อง การรับสมัคร
ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับวิ จั ย  มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
- ควจ.2.1-4(2) เอกสารหลักฐานการ

เบิกจ่ายงบประมาณที่อาจารย์น าผลงาน
ไปเผยแพร่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 
2561 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 คณะวิทยาการจัดการได้มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ด้านการวิจัย โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาอาจารย์
ในทุกปีงบประมาณ รวมถึงการสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าอบรม
ด้านการวิจัยกับโครงการของมหาวิทยาลัย 
 

- ควจ.2.1-5(1) คณะวิทยาการจัดการได้มี
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการ
วิจัยโดยส่งอาจารย์เข้าร่วมการพัฒนา
ด้านการวิจัย อาทิเช่น 
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะงานวิจัย

ของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
2) โครงการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัย

อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ผลการประเมินตนเอง  : 

เป้าหมายปีนี้ 5 ข้อ (4 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ   

คะแนนการประเมินตนเอง 4 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย             บรรลุเป้าหมาย 
            ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการงานวิจัย มี
แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ มีกลไกส่งเสริม
สนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้ด าเนินการตามได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้รวมทั้งการสนับสนุนด้านแหล่งทุนวิจัย
และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะ
วิทยาการจัดการ ให้กับบุคลากรตลอดจนการส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์การสนับสนุนทรัพยากร
ที่จ าเป็นทั้งทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงินและ
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 

1. ก าหนดและสร้างระบบการส่งเสริมและสนับสนุน
การเดินทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้าน
วิชาการ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง โดยการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนจากคณะคนละ 10,000 
บาทต่อปี โดยระบุในแผนการพัฒนาราชการของ
คณะในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของ
คณาจารย์และนักศึกษา 100,000 บาท 

2. คณะจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทุนวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าคณะในปีงบประมาณ 2562 
จ านวนเงิน 500,000 บาท 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 

คณะวิทยาการจัดการต้องจัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สายผู้สอนในเรื่ องการท าวิจัย      
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 

-  โครงการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 500,000 บาท 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผศ.เมธาวี ยีมิน 

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา 100,000 บาท อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
ผศ.ดร.สามารถ อัยกร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ปัจจัยน าเข้า 
วงรอบการประเมิน :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผศ.เมธาวี  ยีมิน 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

1. อาจารย์สุพิชญา  นิลจินดา 
2. ผศ.ดร.นันทกาญจน์  เกิดมาลัย 

 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  
  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
  1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
    1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
    1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ : 
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 
 
 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
   

 คะแนนที่ได้  =  X 5 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก                                                                                                       

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก                                                                                                       

            จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  
      คะแนนที่ได้ในระดับคณะ  =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ :  
  1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ  
  2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
  3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
  4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ  
 
ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

- แผ่นดิน 1,422,965 

- งบรายได้ 296,500 

- ทุนวิจัยส าหรับบุคลากร 600,000 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,319,465 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 60 คน 

- จ านวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

รวม 60 คน 
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X 5 

วิธีการค านวณ  : 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2,319,465 
     =   38,657.75 บาท/คน 

60 

 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
38,657.75 

      =   5 คะแนน 
25,000 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 
ควจ.2.2-0(1) จ านวนบุคลากร (สายวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 
ควจ.2.2-0(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

ควจ.2.2-0(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

ควจ.2.2-0(4) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

งบแผ่นดิน 
1 ผู้ร่วมวิจัย 

1. อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 5 
2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ สุวรรณี 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 5 
(จากทุนวิจัย 652,700 บาท) 

การพัฒนาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงาน
ทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน 

65,270 
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2 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ชฎาพร แนบชิด 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 60 
ผู้ร่วมวิจัย 
1. อาจารย์เจตรัมภา พรหมทะสาร 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 20 
2. อาจารย์ ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 20 

การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของ
มะเขือเทศพืชเศรษฐกิจชุมชนเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร 

222,600 

3 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์กาญจนาภรณ์ นิลจินดา 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 70 
ผู้ร่วมวิจัย 
1. ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 10 
2. ผศ.เมธาวี ยีมิน 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 10 
3. อาจารย์นิรมล เนื่องสิทธะ 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 10 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้า
ครามท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาขาม อ.
พรรณานิคม จ.สกลนคร 

162,500 

4 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.เมธาวี ยีมิน 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 70 
ผู้ร่วมวิจัย 
1. ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 10 
2. อาจารย์กาญจนาภรณ ์นิลจินดา 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 10 
3. อาจารย์นิรมล เนื่องสิทธะ 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 10 

กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมสินค้า
ท้องถิ่นเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลในเชิง
พาณิชย์ 

195,000 

5 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์นิรมล เนื่องสิทธะ 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 70 

การพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ผ้าคราม กลุ่มทอผ้าย้อม
ครามบ้านหนองครอง จังหวัดสกลนคร 

267,800 
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ผู้ร่วมวิจัย 
1. ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 10 
2. อาจารย์กาญจนาภรณ์ นิลจินดา 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 10 
3. ผศ.เมธาวี ยีมิน 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 10 

6 ผู้ร่วมวิจัย 
1. ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 5 
(จากทุนวิจัย 293,900 บาท) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
น้ าข้าวฮางงอกผสมผลไม้พ้ืนถิ่นในเชิง
พาณิชย์ 

14,695 

7 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 90 
ผู้ร่วมวิจัย 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 10 

การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 

495,100 

รวมจ านวนเงินทุนงบแผ่นดิน 1,422,965 
งบรายได้ 
8 หัวหน้าโครงการวิจัย 

อาจารย์นันธารา ธุลารัตน์ 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 50 
ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์จิรภัทร เริ่มศรี 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 50 

การติดต่อสื่อสาร และวัฒนธรรมองค์กร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

36,500 

9 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์กชพร จันทร์เรือง 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 50 
ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์จิรภัทร เริ่มศรี 
สัดส่วนการท าวิจัย ร้อยละ 50 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

30,000 
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10 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์จิรภัทร เริ่มศรี 

การตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อ
สังคมของผู้บริโภคในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

30,000 

11 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 

ปัจจัยเชิงสาเหตุแบบบูรณาการที่มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวนาใน
พ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

100,000 

12 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ผลสัมฤทธิ์ตามหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตจังหวัดสกลนคร 

50,000 

13 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์วิทวัส ปานศุภวัชร 

อิทธิพลของกลยุทธ์การสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อความสามารถในการท า
ก าไร : หลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจ
เครื่องดื่มในประเทศไทย 

50,000 

รวมทุนวิจัยงบรายได้ 269,500 
งบคณะวิทยาการจัดการ 
14 ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล อิทธิพลของธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสกลนคร 

60,000 

15 ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย ผลกระทบของประสิทธิผลการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน และภาพลักษณ์
เพ่ือการส่งเสริมการตลาดที่มีความสัมพันธ์
ต่อศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดสกลนคร 

60,000 

16 ผศ.เมธาวี ยีมิน การปรับใช้ทฤษฎีบริหารธุรกิจเพ่ือศึกษา
และปรับปรุงความล้มเหลวทางการบริหาร
จัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

60,000 
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17 อาจารย์ชฎาพร แนบชิด กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพกาบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกส์ กลุ่มผ้าทอ
พ้ืนเมือง กรณีศึกษา ผ้าย้อมครามใน
จังหวัดสกลนคร 

60,000 

18 อาจารย์สุพิชญา นิลจินดา การขยายช่องทางการตลาดออนไลน์สินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยใช้
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

60,000 

19 อาจารย์กาญจนาภรณ์ นิลจินดา ผลกระทบของความได้เปรียบทางการ
ตลาดที่มีต่อผลการด าเนินงานทาง
การตลาดของธุรกิจกลุ่มสินค้าหัตถกรรม
พ้ืนเมืองในจังหวัดสกลนคร 

60,000 

20 ผศ.วัชระ อักขระ การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เกษตรชุมชนจังหวัดสกลนครเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน 

60,000 

21 อาจารย์พัฒน์ภูมิ แสนศักดิ์ แนวทางการจัดการธุรกิจตามแนวทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดย่อมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

60,000 

22 อาจารย์เชาวรัตน์ ทุนร่องช้าง การเปลี่ยนแปลงก าลังแรงงานในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย 

60,000 

23 อาจารย์สิทธิศักดิ์ สุวรรณี การผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่า
แร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

60,000 

รวมทุนวิจัยส าหรับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 600,000 

รวมทั้งสิ้น 2,319,465 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เป้าหมายปีนี้  25,000 บาท (5 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 38,657.75 บาท 

คะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย             บรรลุเป้าหมาย 
            ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย พร้อม

ทั้งจัดภาระงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการท าวิจัย มี
โครงการพี่เลี้ยงงานวิจัยให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมทีมกับ
อาจารย์ที่มีโครงการวิจัย และส่งเสริมให้บุคลากรขอ
ทุนจากภายนอก 

 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนและประเมินระบบสนับสนุนงานวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
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ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   

                  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3       :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลลัพธ์ 
วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 2561 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผศ.เมธาวี  ยีมิน 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

1. อาจารย์สุพิชญา นิลจินดา 
2. นายธิติพงษ์ สมจันทร์ 
3. นายชิษณุทัศน์ พิชยประภาพัฒน์ 

 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  : 
 1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 
 
 
 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
 คะแนนที่ได้ = 
 
    
 
 

 
 
 

 X 100 

 X 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
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 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ onไลน์  
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  

  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 
- จ านวนรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  48  
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   
0.20 8 1.60 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ   

0.40 

 
2 0.80 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   0.40 -  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

0.60 21 12.60 
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ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ  
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beal’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

0.80 15 12.00 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

1.00 -  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00 -  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00 -  

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ  

1.00 -  

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน  

1.00 -  

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

1.00 2 2.00 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

1.00 - 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ   29.00 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
- งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ onไลน์ 
0.20 -  

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 -  
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ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 -  
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.80 -  

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 1.00 -  
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 -  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานสร้างสรรค์   0.00 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยทั้งหมด 

29.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 61 
 
วิธีการค านวณ  : 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

=  29.00/61 X 100                                                                                                                  
= ร้อยละ 47.54 

แปลงค่าเป็นคะแนน  = 47.54 X 5 / 20                                                                                  

คะแนนที่ได้   = 5 คะแนน 
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 หลักฐานอ้างอิง : 

ที ่
เลขที่ 

เอกสาร 
ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อวารสาร / เอกสารเผยแพร ่ ชื่อ-สกุล 

ค่า 
น้ าหนัก 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
1 ควจ.2.3-0(1) ความสัมพันธ์ของประสบการณ์ในมาตรฐานการ

บัญชีระหว่างประเทศต่อค่าสอบบัญชีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “นวัตกรรมการ
บริหารธุรกิจยุค 4.0” วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

อาจารย์นิรมิล เนื่องสิทธะ 0.2 

2 ควจ.2.3-0(2) ทัศนคติต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

0.2 

3 ควจ.2.3-0(3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของผู้บริโภคในการท างานด้านโลจิสติกส์ 
 
 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 

อาจารย์ชฎาพร แนบชิด 
ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

0.2 
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4 ควจ.2.3-0(4) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน : 
กรณีศึกษา ในพ้ืนที่สกลนคร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 

อาจารย์วราธร พรหมนิล 
ผศ.ชัยยศ ณัฐอังกูร 
ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

0.2 

5 ควจ.2.3-0(5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์
แคร์ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
“การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” เล่มที่ 
1 กลุ่มบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี 
วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 

ผศ.อรทัย พันธ์สวรรค์ 
ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 
ผศ.นันทิยา ผิวงาม 

0.2 

6 ควจ.2.3-0(6) ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการร้านกาแฟ 
อเมซอน ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
“การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” เล่มที่ 
1 กลุ่มบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี 
วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 

ผศ.เกษร ขาวสีจาน 
ผศ.นวรัตน์ สุรัตติวรพัทธ์ 
ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

0.2 
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7 ควจ.2.3-0(7) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โรงพยาบาลสกลนคร : กรณีศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
“การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” เล่มที่ 
1 กลุ่มบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี 
วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 

ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์ 
อาจารย์ดวงฤดี อ่ิมบุญสุ 
ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

0.2 

8 ควจ.2.3-0(8) ปัจจัยการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเทศบาลเมือง
สกลนคร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
“การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” เล่มที่ 
3 กลุ่ม SMEs และสาขาอ่ืนๆ 
วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 

อาจารย์ศักดาเดช กุลากุล 
อาจารย์ภคพล คติวัฒน์ 
ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

0.2 

9 ควจ.2.3-0(9) Attitude Towards Entrepreneurship and 
Entrepreneurial Intention: A Study of 
Fourth Year Students, Faculty of 
Management Science, Sakon Nakhon 
Rajabhat University in the Academic Year 
of 2017 

Proceedings Volume 7 (2018) Issue 3 (July) 
SIBR Conference on Interdisciplinary 
Business & Economics Research 
July 5 – 6, 2018, Osaka, Japan 

อาจารย์สุพิชญา นิลจินดา 
ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย 
รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 

0.4 
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10 ควจ.2.3-0(10) The Quality of Work Life and 
Organizational Engagement of the Staff of 
Sub-District Municipalities in Muang District, 
Sakon Nakhon Province 

Conference Proceeding 
The International Symposium on Business 
and Social Sciences 
July 17 – 19, 2018, Seoul, Korea 

ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 
ดร.พิศดาร แสนชาติ 

0.4 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
11 ควจ.2.3-0(11) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับ

ความผูกพันต่อองค์การของก าลังพลกรมทหารราบ
ที่ 3 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 70 กรกฎาคม – กันยายน 2561 
หน้า 29 – 39 (ISSN 1686-0632) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 0.6 

12 ควจ.2.3-0(12) การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านข่า 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 71 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 
39 – 45 (ISSN 1686-0632) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 0.6 

13 ควจ.2.3-0(13) ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 71 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 
46 – 56 (ISSN 1686-0632) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 0.6 

14 ควจ.2.3-0(14) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบ ารุงรักษา
ทางหลวงหมายเลข 8 เมืองค าเกิด แขวงบอลิค าไซ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 71 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 
66 – 72 (ISSN 1686-0632) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 0.6 
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15 ควจ.2.3-0(15) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจสายงานจราจร 
สถานีต ารวจภูธรเมืองสกลนคร 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 71 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 
73 – 79 (ISSN 1686-0632) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 0.6 

16 ควจ.2.3-0(16) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพัง
โคนพณิชยการ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 71 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 
80 – 86 (ISSN 1686-0632) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 0.6 

17 ควจ.2.3-0(17) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้อง
การภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่
ล้อม อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 71 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 
119 – 127 (ISSN 1686-0632) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 0.6 

18 ควจ.2.3-0(18) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลหนองลาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 24 
กรกฎาคม – กันยายน 2561 หน้า 171 – 180 
(ISSN 2286-8003) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

0.6 

19 ควจ.2.3-0(19) ภาวะผู้น านายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่พึง
ประสงค์ของประชาชนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนา
หว้า จังหวัดนครพนม 

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 
ตุลาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 187 – 195  
(ISSN 2286-8003) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

0.6 
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20 ควจ.2.3-0(20) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของบุคลากร กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบ้านพัก
เด็กและครอบครัวในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 
ตุลาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 196 – 204  
(ISSN 2286-8003) 

ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 
รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 

0.6 

21 ควจ.2.3-0(21) การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน: กรณีศึกษา
ธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจ าปี 
2561 หน้า 112 – 120 (ISSN 0859-5992) 

ดร.พิศดาร แสนชาติ 
รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

0.6 

22 ควจ.2.3-0(22) การรับชมละครซิทคอมของประชาชนในเขต
จังหวัดสกลนคร 

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 23 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 22 – 27 
(ISSN 1513-2226) 

อาจารย์จิรภัทร เริ่มศรี 0.6 

23 ควจ.2.3-0(23) องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2561 หน้า 271 – 281  
(ISSN 1906-1056) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

0.6 

24 ควจ.2.3-0(24) ทัศนคติและการปรับตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลังการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – 
ธันวาคม 2561 หน้า 29 – 39 (ISSN 1906-1056) 

ผศ.อรทัย พันธ์สวรรค์ 
ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

0.6 
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25 ควจ.2.3-0(25) การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
โครงการ “ย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม” 
จังหวัดสกลนคร 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
เมษายน 2562 หน้า 70 – 80 (ISSN 1906-1056) 

ผศ.ดร.ปิยะวดี ยอดนา 
ผศ.อิรยา มณีเขียว 
อาจารย์วราธร พรหมนิล 
ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 

0.6 

26 ควจ.2.3-0(26) การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
เมษายน 2562 หน้า 106 – 115  
(ISSN 1906-1056) 

อาจารย์กชพร จันทร์เรือง 
อาจารย์จิรภัทร เริ่มศรี 

0.6 

27 ควจ.2.3-0(27) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา: กรอบแนวคิด
การวิจัย 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
เมษายน 2562 หน้า 206 – 218  
(ISSN 1906-1056) 

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร 
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา 
ผศ.ชัยณรงค์ พูลเกษม 

0.6 

28 ควจ.2.3-0(28) ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสกลนคร 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 73 – 87  
(ISSN 1906-8824) 

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร 0.6 

29 ควจ.2.3-0(29) ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2562 หน้า 11 – 25  
(ISSN 1906-8824) 

ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 
อาจารย์พัฒน์ภูมิ แสนศักดิ์ 

0.6 
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30 ควจ.2.3-0(30) ความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
จังหวัดอุดรธานี 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2562 หน้า 90 – 103  
(ISSN 1906-8824) 

ผศ.ชัยณรงค์ พูลเกษม 0.6 

31 ควจ.2.3-0(31) แนวทางการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุงธนสาร ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 181 – 190  
(ISSN 2465-3750) 

อาจารย์อธิษฐาน ทองเชื้อ 0.6 

32 ควจ.2.3-0(32) Research and Development of Technology 
and Innovation for Quality of Life 
Improvement in Sakon Nakhon Province 
Communities 

SNRU Journal of Science and Technology 
Volume 10 No.3 September – December 
2018 P.199 – 205 (ISSN 2630-015X) 

อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา 
อาจารย์สิทธิศักดิ์ สุวรรณี 
ผศ.เมธาวี ยีมิน 
ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย 
อาจารย์จีระนันต์ เจริญรัตน์ 
อาจารย์รุจิรา จงคล้ายกลาง 
อาจารย์ปิยะพัชร วิมลโสภณกิตติ 
อาจารย์สุพิชญา นิลจินดา 
อาจารย์ศุภมิตร บุญทา 
อาจารย์วราธร พรหมนิล 

0.8 
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33 ควจ.2.3-0(33) Casual Factor Model Affecting 
Organizational Commitment of Staff 
Members of Rajabhat University in 
Northeast of Thailand 

วารสารวิชาการรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 16 
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 หน้า 15 – 
29 (ISSN 1686-0101) 

ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 
ดร.พิศดาร แสนชาติ 

0.8 

34 ควจ.2.3-0(34) โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
เมษายน 2562 หน้า 29 – 39 (ISSN 2651-1088) 

ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 0.8 

35 ควจ.2.3-0(35) การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีใน
องค์กรสู่ความส าเร็จขององค์กรธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย 

วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – 
กันยายน 2561 หน้า 250 – 263  
(ISSN 1906-7933) 

ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 0.8 

36 ควจ.2.3-0(36) ศึกษาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 4 ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 294 – 303  
(ISSN 2539-5939) 

อาจารย์นาฎลดา เรืองชาญ 
อาจารย์จินตนา จันทนนท์ 

0.8 

37 ควจ.2.3-0(37) การตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 5 ฉบับที่ 
1 มกราคม – มิถุนายน 2562 หน้า 96 – 104  
(ISSN 2539-5939) 

อาจารย์จิรภัทร เริ่มศรี 
อาจารย์ภัทร์ศินี แสนส าแดง 

0.8 
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38 ควจ.2.3-0(38) สภาพการบริหารการพัฒนาและปัญหาการด าเนิน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าครามในจังหวัดสกลนคร 

วารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 291 – 313 
(ISSN 2286-9328) 

รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

0.8 

39 ควจ.2.3-0(39) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

วารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2562 หน้า 80 – 96  
(ISSN 2286-9328) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

0.8 

40 ควจ.2.3-0(40) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

วารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2562 หน้า 97 – 118  
(ISSN 2286-9328) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

0.8 

41 ควจ.2.3-0(41) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานของต ารวจในเขตพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 4 

วารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2562 หน้า 228 – 249  
(ISSN 2286-9328) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

0.8 

42 ควจ.2.3-0(42) บ้านภู : อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผู้ไทกับการบริหาร
การพัฒนาในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
ยั่งยืน 

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 หน้า 17 – 25  
(ISSN 2228-9356) 

รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 0.8 
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43 ควจ.2.3-0(43) อิทธิพลของปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง หลักธรรมาภิบาลต่อผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การ : กรอบแนวคิดการวิจัย 

วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2561 หน้า 9 – 17 (ISSN 1905-1344) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

0.8 

44 ควจ.2.3-0(44) รูปแบบเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน 
เขตสุขภาพที่ 8 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 15 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 หน้า 349 – 
370 (ISSN 1905-162X) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
ดร.ปูริดา วิปัชชา 
 

0.8 

45 ควจ.2.3-0(45) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์
แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2561 
หน้า 23 – 38 (ISSN 2286-9581) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

0.8 

46 ควจ.2.3-0(46) ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการพัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 
2561 หน้า 185 – 199 (ISSN 2286-9581) 

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล 
ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

0.8 
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ผลงานวิชาการที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
47 ควจ.2.3-0(47) ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ เรื่อง “สถิติพ้ืนฐานส าหรับ
เศรษฐศาสตร์” 

 ผศ.ชัยณรงค์ พูลเกษม 1 

48 ควจ.2.3-0(48) ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง “การวางแผนและการบริหาร
โครงการ” 

 ผศ.ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก 1 
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ผลการประเมินตนเอง  : 
เป้าหมายปีนี้ ร้อยละ 20 (5 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 48.85 

คะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย                   บรรลุเป้าหมาย 
                  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการมีนโยบายสนับสนุนและ
กระตุ้นให้อาจารย์ทุกคน โดยเฉพาะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
เขียนผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยให้กับ
อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงาน 

2. กระตุ้นให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง เขียนต าราเพ่ือเสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

3. ส่งเสริมให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
กิจกรรมการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญการให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถาม
ต่าง ๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยัง
ได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร 
มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
  ตัวบ่งชี้ จ านวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ 
การบริการวิชาการ 

ค่าคะแนนที่ได้ 
3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 5 

คะแนน 5.00 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ : 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1     :  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  
วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 2561 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผศ.วัชระ อักขระ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

1. ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 
2. อาจารย์เจตรัมภา พรหมทะสาร 
3. อาจารย์ภัทร์ศินี แสนส าแดง 
4. ดร.เด่นชัย สมปอง 
5. นายปรัชญา สาระทรัพย์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   
   1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  
  2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 
  3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการขยายท้องถิ่นและประเทศต่อไปใน
อนาคต โดยมาจากการส ารวจความต้องการความรู้หลังจากการ
บริการวิชาการมาเป็นแนวทางก าหนดโครงการบริการให้ความรู้
ในครั้ งต่อไป จากนั้นน างบประมาณที่ ได้ รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยน าเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาร่วมกันในการวางแผนการจัดโครงการ
บริการวิชาการทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตร โดยมี       
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการของ
คณะและหลักสูตร ผลจากการประชุมท าให้ได้โครงการบริการ
วิชาการในระดับคณะจ านวน 9 โครงการ ได้แก่  

- โครงการบริการวิชาการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม  

- โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกคุณภาพ
ชีวิต 

- โครงการบริการวิชาการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม  

- โครงการส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ามะเขือเทศ
บ้านนางอย  

- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
ครบวงจร 

- โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 
- โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผ้าคราม 
- โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  
- โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนหลักสูตรฝึกอบรม

วิชาชีพระยะสั้น 

-  ควจ.3.1-1(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้ งที่  1/2561 วันจันทร์ที่  6 
สิงหาคม 2561 เวลา 11:00 น. ห้อง 844 
วาระที่ 1 เรื่อง : รายงานผลการเบิกจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
-  ค วจ . 3. 1-1(2)  ส รุ ป ร า ยล ะ เ อี ย ด           

การเร่ งรัดการ เบิกจ่ ายงบประมาณ 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2562        
คณะวิทยาการจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็น
โครงการทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตร ที่ผ่านการวางแผน
และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ      
โดยแต่ละโครงการมีการวางแผนร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร
เพ่ือให้เกิดการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่นักศึกษา
และชุมชน มีการบูรณาการโครงการเข้ากับรายวิชาของหลักสูตร
เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝนและประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมของโครงการ 
หลังจากนั้นมีการด าเนินการจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยให้อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรมีส่วนร่วม
ในการจัดโครงการ ซึ่งมีโครงการที่ อาจารย์และนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดโครงการ 8 โครงการ ได้แก่  

- โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 
- โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน  
- โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนหลักสูตรฝึกอบรม

วิชาชีพระยะสั้น 
       - โครงการบริการวิชาการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม 
       - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชีต้นทุน หลักสูตรบัญชี  
       - โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
       - โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการค้าปลีกชุมชนบ้าน
ดอนแก้ว หลักสูตรการจัดการค้าปลีก 
       - โครงการอบรมเทคนิคการท าตลาดออนไลน์ Social 
Media หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 
 

-  ควจ.3.1-2(1)  แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562 

 
-  ควจ.3.1-2(2)  แบบเสนอขออนุมัติ
โ ค ร ง ก า ร อ อ ม สิ น ยุ ว พั ฒ น์ รั ก ษ์ ถิ่ น 
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2562- 
กันยายน 2562 

 
-  ควจ.3.1-2(3)  แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นรับผิดชอบโดย
คณะวิ ท ย าก า ร จั ด ก า ร  ร ะยะ เ ว ล า
ด าเนินการ พฤษภาคม 2562 - กันยายน 
2562 

 
-  ควจ.3.1-2(4)  แบบเสนอขออนุมัติ
โ คร งการบริ การวิ ช าการหนุน เสริม       
การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2562 - 
มีนาคม 2562 

 
- ควจ.3.1-2(5) โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น หลักสูตร
นิ เทศศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบโดย
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลา
ด าเนินการ ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 
2562 

 
- ค วจ . 3.1-2(6) โ ค ร งก า รอบร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน หลักสูตรบัญชี 
รับผิดชอบโดยหลักสูตรบัญชี ระยะเวลา
ด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2562 - มิถุนายน 
2562 

 
- ควจ.3.1-2(7) โครงการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานด้านการค้าปลีกชุมชนบ้านดอน
แ ก้ ว  ห ลั ก สู ต ร ก า ร จั ด ก า ร ค้ า ป ลี ก 
รับผิดชอบโดยหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 
2562 - มิถุนายน 2562 

 
- ควจ.3.1-2(8) โครงการอบรมเทคนิคการ
ท า ต ล า ด อ อ น ไ ล น์  Social Media 
รับผิดชอบโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระยะเวลา
ด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2562 - มิถุนายน 
2562 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

 คณะวิทยาการจัดการ ทั้งในระดับคณะและระดับ
หลักสูตร มีการจัดโครงการ บริการวิชาการแก่สังคมท่ีเป็นการลง
พ้ืนที่ในชุมชน โดยอาจารย์และนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ร่วมกันส ารวจพ้ืนที่ส าหรับศึกษาความต้องการของคนในชุมชน
ผ่านการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านเพ่ือให้การบริการวิชาการ
ให้ความรู้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด โดยใน

-  ควจ.3.1-3(1)  แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562 
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การจัดโครงการเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ไม่คิด
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  

- โครงการบริการวิชาการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม  

- โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 
- โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  
- โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนหลักสูตรฝึกอบรม

วิชาชีพระยะสั้น 
       - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชีต้นทุน หลักสูตรบัญชี  
       - โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
       - โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการค้าปลีกชุมชนบ้าน
ดอนแก้ว หลักสูตรการจัดการค้าปลีก 
       - โครงการอบรมเทคนิคการท าตลาดออนไลน์ Social 
Media หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- โครงการส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ามะเขือเทศ
บ้านนางออย  

- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
ครบวงจร 
 
 

-  ควจ.3.1-3(2)  แบบเสนอขออนุมัติ
โ ค ร ง ก า ร อ อ ม สิ น ยุ ว พั ฒ น์ รั ก ษ์ ถิ่ น 
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2562- 
กันยายน 2562 

 
-  ควจ.3.1-3(3)  แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นรับผิดชอบโดย
คณะวิ ท ย าก า ร จั ด ก า ร  ร ะยะ เ ว ล า
ด าเนินการ พฤษภาคม 2562 - กันยายน 
2562 

 
-  ควจ.3.1-3(4)  แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการบริการวิชาการหนุนเสริมการ
พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2562- 
มีนาคม 2562 

 
- ควจ.3.1-3(5) โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น หลักสูตร
นิ เทศศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบโดย
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลา
ด าเนินการ ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 
2562 
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- ค วจ . 3.1-3(6) โ ค ร งก า รอบร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน หลักสูตรบัญชี 
รับผิดชอบโดยหลักสูตรบัญชี ระยะเวลา
ด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2562 - มิถุนายน 
2562 

 
- ควจ.3.1-3(7) โครงการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานด้านการค้าปลีกชุมชนบ้านดอน
แ ก้ ว  ห ลั ก สู ต ร ก า ร จั ด ก า ร ค้ า ป ลี ก 
รับผิดชอบโดยหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 
2562 - มิถุนายน 2562 

 
- ควจ.3.1-3(8) โครงการอบรมเทคนิคท า
ก า ร ต ล า ด อ อ น ไ ล น์  Social Media 
รับผิดชอบโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระยะเวลา
ด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2562 - มิถุนายน 
2562 

 
- ควจ.3.1-3(9) โครงการส่งเสริมการแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ามะเขือเทศบ้านนางอย 
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2562 - 
กันยายน 2562 

 
- ค ว จ . 3.1-3(10) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
ครบวงจรรับผิดชอบโดยคณะวิทยาการ
จัดการ ระยะเวลาด าเนินการพฤษภาคม 
2562 - กันยายน 2562 
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 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  

 โครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ     
ทั้ ง ในระดับคณะและระดับหลั กสู ตรมี การประ เมินผล
ความส าเร็จของโครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการแจก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น
คนในชุมชน อาจารย์ และนักศึกษา โดยเป็นการสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านต่างๆ และประโยชน์ที่ได้รับ และมี
การน าผลการประเมินโครงการเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
และหลักสูตรเพ่ือพิจารณา อันสรุปเป็นรูปเล่มรายงานแล้ว 4 
โครงการ 
       - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบัญชีต้นทุน หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต  
       - โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
       - โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการค้าปลีกชุมชนบ้าน
ดอนแก้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก 
       - โครงการอบรมเทคนิคการท าตลาดออนไลน์ Social 
Media หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
 

- ควจ.3.1-4(1) โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น หลักสูตร
นิ เทศศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบโดย
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลา
ด าเนินการ ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 
2562 

 
- ควจ .3.1-4 (2 ) โ ค ร งก า รอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต รับผิดชอบโดยหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 
2562 - มิถุนายน 2562 

 
- ควจ.3.1-4(3) โครงการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานด้านการค้าปลีกชุมชนบ้านดอน
แก้ ว  หลั กสู ตรบริ หารธุ ร กิ จ บัณฑิ ต 
ส าขาวิ ช า การจั ดการธุ รกิ จค้ าปลี ก
รับผิดชอบโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2562 - 
มิถุนายน 2562 

 
- ควจ.3.1-4(4) โครงการอบรมเทคนิคการ
ท า ต ล า ด อ อ น ไ ล น์  Social Media 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระยะเวลาด าเนินการ 
กุมภาพันธ์ 2562 - มิถุนายน 2562 
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 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  

 หลังจากผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ทั้งใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ น าผลประเมินและข้อเสนอแนะ
ในการจั ด โ คร งกา ร เ สนอคณะกร รมกา รประจ า ค ณ ะ                
เพ่ือพิจารณาในที่ประชุมแล้ว คณะกรรมบริหารประจ าคณะได้
น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากแต่ละโครงการมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแผนบริการวิชาการสังคมของคณะ
วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562 หรือประจ าปี
งบประมาณ 2563 ต่อไป 

- ควจ.3.1-5(1) ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จั ดการ  ครั้ ง ที่  2/2561 วั น พุ ธที่  1 6 
มกราคม 2561 เวลา 10:30 น. ห้อง 844 
วาระที่ 1 เรื่อง : รายงานผลการเบิกจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ ได้มีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน โดยเป็นโครงการ
บริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณมาจากหน่วยงานในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับจังหวัด ที่มอบหมายให้อาจารย์ในคณะ
วิทยาการจัดการด าเนินโครงการบริการวิชาการ โดยแต่ละ
โครงการเป็นการน าอาจารย์และนักศึกษา ร่วมถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพ่ือให้คนใน
ชุมชนเกิดการพัฒนาทางด้านการประกอบอาชีพต่อไป           

โดยมหาวิทยาลัยก าหนดเขตอ าเภอที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
อ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอโพนนาแก้ว  อ าเภอเต่างอย      
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ อ าเภอวานรนิวาส อ าเภออากาศอ านวย 
อ า เภอพรรณานิคม  อ า เภอวาริชภูมิ  อ า เภอเจริญศิลป์          
อ าเภอภูพาน  นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณมาจากกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส าหรับด าเนินโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจน
ที่สุดในประเทศ ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม รวม 5 โครงการ โดย
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
แก่สังคมในระดับสถาบัน 

- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
ครบวงจร  

-  ค ว จ . 3. 1- 6( 1)  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
ครบวงจร รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562 

 
- ควจ.3.1-6(2) โครงการมหาวิทยาลัย

ประชาชน รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

 
-  ควจ.3.1-6(3)  แบบเสนอขออนุมัติ
โ ค ร ง ก า ร อ อ ม สิ น ยุ ว พั ฒ น์ รั ก ษ์ ถิ่ น 
รับผิดชอบโดยคณะวิทยาการจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน - กันยายน 
2562 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

- โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 
- โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
- โครงการจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาชุมชน 
- โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุด

ในประเทศ ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 

-  ควจ.3.1-6(4)  แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่
ยากจนที่สุดในประเทศ ในพ้ืนที่จังหวัด
นครพนม รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสกลนคร ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

 
ผลการประเมินตนเอง  : 

เป้าหมายปีนี้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 

คะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย                   บรรลุเป้าหมาย 
                  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
       คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมระหว่างปี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตัวแทนของคณะ ตลอดจนการจัดบริบท
ของคณะให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาที่เป็นอยู่   
ณ ปัจจุบัน ให้มีความสอดคล้องมากที่สุด เพ่ือให้
นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร
แต่ละหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งคณะ
ได้น าผลการด าเนินงานระหว่างปีมาสรุปและ
ประเมินผลของกิจกรรมเพ่ือไปพัฒนาและปรับปรุง
ในการจัดกิจกรรมของปีต่อ ๆ ไป 

     การจัดกิจกรรมการบริการวิชาการควรมาจาก
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น ๆ โดยส ารวจ
ความต้องการความรู้ในการให้บริการวิชาการจาก
ทางคณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
กิจกรรม 

 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน และบริการวิชาการในทุกสาขาวิชาที่มีการน าความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาไปพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 ตัวบ่งชี้   จ านวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค่าคะแนนที่ได้ 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 

คะแนน 5.00 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ : 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  
วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 2561 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผศ.วัชระ อักขระ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

1. อาจารย์กชพร  จันทร์เรือง 
2. อาจารย์สายป่าน  จักษุจินดา 
3. นางศุลีพร  อนันตธนรัตน์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดท าบันทึกแจ้งเวียน
เพ่ือเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประชุม เพ่ือปรึกษาหารือ
และก าหนดผู้รับผิดชอบในงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยการจัดท าในรูปแบบของคณะด าเนินงาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และบริหารวิชาการ และหนึ่งในโครงการของคณะวิทยาการ
จัดการ คือ   
 โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ของคณะ
วิทยาการจัดการ  ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์กับชุมชนและ
บริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต และการ
บริหารจัดการชุมชน โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจสู่ชุมชน โดยจัด
ขึ้น ณ กลุ่มจักสานบ้านท่าบ่อ อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม โดยคณะวิทยาการจัดการได้มีการออกแบบเครื่อง   
จักสานให้มีความทันสมัย ตลอดจนสามารถน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น กระเป๋าไม้ไผ่ ตะกร้าไม้ไผ่ใส่ของขวัญที่มี
ลักษณะร่วมสมัย และออกแบบป้ายผลิตภัณฑ์ 

 
 

  

- ควจ.4.1-1(1) ค าสั่งคณะวิทยาการ
จั ดการ  ที่  19/ 2562 เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการโครงการยกระดับสินค้า
ชุมชน OTOP 

 
- ควจ.4.1-1(2) ค าสั่ งคณะวิทยาการ

จั ด ก า ร  ที่  10/ 2 562 เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมอาหาร
อีสานสู่ครัวโลก “การแข่งขันประกวด
ส้มต าลีลา” 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัวโลก “การแข่งขัน
ประกวดส้มต าลีลา” ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรั ฐ
ประศาสนศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งใน
วัฒนธรรมการกินอยู่ ซึ่ งมีความแตกต่ างกันตาม พ้ืนถิ่น             
ในส่วนของภาคอีสานวัฒนธรรมทางอาหารที่มีความโดดเด่นคือ 
ส้มต า เพ่ือให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักวัฒนธรรมทางด้านอาหารพ้ืนถิ่น
อีสานมากขึ้นจึง ได้จัดท าโครงการวัฒนธรรมอาหารอีสาน สู่ครัว
โลก “กิจกรรมประกวดส้มต าลีลา”ณ อาคาร 13 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

  
 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

 คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดท าแผนทางด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และ
บริบทในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือความเหมาะสมในแต่ละศาสตร์และ
ความถนัด รวมถึงได้ก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการโครงเพ่ือให้สอดคล้องเพ่ือการจัดท า
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้เ พ่ือให้คอบคลุมในทุก ๆ ด้านของ
ศิลปะวัฒนธรรมและบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นหรือชุมชน เพ่ือให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดท า
งบประมาณตามความเหมาะสมในแต่ละศาสตร์หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง  
 

- ควจ.4.1-2(1) แผนพัฒนานักศึกษา   
การด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 
- ควจ.4.1-2(2) สรุปรายละเอียดโครงการ 

จ าแนกตามรหัสโครงการ ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ ประเภทงบประมาณ และ
ประเภทรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิทยาการจัดการ ในการด าเนินงานตามโครงการ
ท านุบ ารุงและวัฒนธรรมนั้น ได้แบ่งแยกหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพ่ือความสะดวกในการก ากับ ดูแล และติดตามผล
การด าเนินงานให้ เป็นไปตามแผน ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และถ้าในระหว่างด าเนินโครงการนั้น 
ๆ  คณะกรรมการด าเนินงานก็จะท าการพูดคุยหรือหารือ  
เพ่ือให้โครงการนั้นประสบผลส าเร็จ เช่น โครงการยกระดับ 
สินค้าชุมชน OTOP และโครงการวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัว
โลก “การแข่งขันประกวดส้มต าลีลา”  
 

- ควจ.4.1-3(1) ภาพการประชุมโครงการ
โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 

 
 

- ควจ.4.1-3(2) ภาพการประชุมโครงการ
วัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัวโลก “การ
แข่งขันประกวดส้มต าลีลา” 

 
   

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 จากที่คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนให้ความส าคัญด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงได้มีการประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน   
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการที่ด าเนินงานเสร็จสิ้น
แล้ว ตลอดจนมีการจัดท ารูปเล่ม เพ่ือประเมินผลการด าเนิน

- ควจ.4.1-4(1) สรุปโครงการวัฒนธรรม
อาหารอีสานสู่ครัวโลก “การแข่งขัน
ประกวดส้มต าลีลา” 



104 
รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

โครงการตามตั วชี้ วั ด ในง านประกันคุณภาพและตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
ที่ได้ด าเนินงานไปแล้ว 

 5  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่ งจากการด าเนินงานใน
โครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา ส าหรับโครงการวัฒนธรรม
อาหารอีสานสู่ครัวโลก “การแข่งขันประกวดส้มต าลีลา” น าผล
ของปีที่แล้ว น ามาปรับปรุง หรือข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องในเกิดความเหมาะสมด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป  

  - ควจ.4.1-5(1) สรุปโครงการวัฒนธรรม
อาหารอีสานสู่ครัวโลก “การแข่งขัน
ประกวดส้มต าลีลา” 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 คณะวิทยาการจัดการ ส าหรับโครงการทางด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งยังให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
และชุมชนสามารถน าไปต่อยอดเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานบ้านท่าบ่อ อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม เพ่ือให้ชุมชนได้มีรายได้ต่อไป 
-  

- ควจ.4.1-6(1) วีดีโอเผยแพร่โครงการ
โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 
ทางเฟซบุ๊ก เครื่องจักสานบ้านท่าบ่อ 

 
 

- ควจ.4.1-6(2)  ภาพเพจเฟซบุ๊ก เครื่อง
จกัสานบ้านท่าบ่อ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

- ควจ.4.1-6(3) ภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสกลนคร  กิจกรรมโครงการ
วัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัวโลก      “การ
แข่งขันประกวดส้มต าลีลา” 

 
 

 7 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

- - 

 
ผลการประเมินตนเอง  : 
เป้าหมายปีนี้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 

คะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย                   บรรลุเป้าหมาย 
                  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมที่อนุรักษ์     
สื บ ส า น  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น 
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เ พ่ือให้ เกิดการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี
ยิ่งขึ้น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
    สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 ตัวบ่งชี้    จ านวน  2  ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 
 เอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค่าคะแนนที่ได้ 
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
5 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 
คะแนน 5.00 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ : 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  :  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
        และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  
วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 2561 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
อาจารย์ชัยณรงค์  พูลเกษม 
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

1. ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล  8. อาจารย์เชาวรัตน์ ทุนร่องช้าง 
2. อาจารย์อรรฆเดช อุปชัย  9. ดร.วิทวัส ปานศุภวชัร 
3. อาจารย์จิรภัทร เริ่มศรี 10. อาจารย์กฤตกร  มั่นสุวรรณ 
4. อาจารย์ชฎาพร แนบชิด  11. น.ส.ภัทรา บูรณะเนตร 
5. ดร.พิศดาร แสนชาติ 12. น.ส.ศศิภา ชวพันธุ์  
6. อาจารย์กาญจนาภรณ์ นิลจินดา 
7. อาจารย์ Timothy Daniel Mcpeters    

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  
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7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะวิทยาการจัดการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี 
พ.ศ. 2561-2564 จากผลการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
คณะกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และน ามาสู่การท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะวิทยาการจัดการ 

- ควจ.5.1-1(1) ค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนของคณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
-  ค วจ . 5 . 1 - 1 (2)  แผนยุ ท ธ ศ าสตร์          

คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี       พ.ศ. 
2561 – 2564 

 
-  ควจ.5.1-1(3)  แผนปฏิบัติ ราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
- ควจ.5.1-1(4) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

พ.ศ. 2561-2564 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 2  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละสาขาวิชา สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในละปี และมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

โดยแนวทางการบริหารงานรอบปีประมาณถัดไปผู้บริหาร
จะน าข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละสาขาวิชา      
ไปปรับใช้ เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

- ควจ.5.1-2(1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
พ.ศ. 2561-2564 

 
- ควจ.5.1-2(2) รายงานการวิเคราะห์

ต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปีการศึกษา 2561 

 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะวิทยาการจัดการ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตั วแทนที่ รั บผิ ดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลั ย เป็ น
คณะกรรมการ โดยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านกลยุทธ์ของคณะ 
2. ด้านการปฏิบัติงาน 
3. ด้านการเงินและงบประมาณ 
พร้อมทั้งได้หาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงให้

ลดความรุนแรงลง 
การวางแผน : คณะวิทยาการจัดการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตั วแทนที่ รั บผิ ดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลั ย เป็ น
คณะกรรมการ โดยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน ดังนี้ 

 

- ควจ.5.1-3(1) แผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. ด้านกลยุทธ์ของคณะ จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 
2. ด้านการปฏิบัติงาน ว่าด้วยเรื่อง การจัดการครุภัณฑ์ยัง

ไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 
3. ด้านการเงินและงบประมาณ จัดสรรงบประมาณภายใน

คณะ 
 การด าเนินงาน : ได้ด าเนินโครงการของคณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้  
 1. จัดประชุมให้ค าปรึกษา ปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาและมีค่ายออกแนะแนวการศึกษา 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาการจัดการแจ้ง
วาระเร่งรัดการใช้งบประมาณ และบันทึกข้อความเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของ
คณะวิทยาการจัดการ  
 4. มอบหมายและติดตามครุภัณฑ์ที่เป็นระบบที่สามารถสืบค้น 
และจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถออกรายงานได้ 
 การตรวจติดตาม : รายงานผลการด าเนินโครงการของ
คณะวิทยาการจัดการ และบันทึกติดตามหลังการมอบหมาย
ภาระงาน  
 การปรับปรุง  : พิจารณาผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
และน าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มาใช้ ในการพัฒนาปรับปรุ ง บริหารความเสี่ ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสามารถก าจัดความเสี่ยงเรื่อง 
ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน ส่วนเรื่อง
จ านวนนักศึกษาที่ลดลง และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายสามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วน ดังนั้นจึงน าไป
ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

คณะวิทยาการจัดการ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน

- ควจ.5.1-4(1)  แผนปฏิบัติ ราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ประจ าปีทั้ง 6 พันธกิจ ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีการ
วางแผนดังนี้ 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ให้บริการทาง

วิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม 
5. ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการจัดโครงการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในการตัดสินการแข่งขันประกวดส้มต า
ลีลาใช้กรรมการภายนอกจากเดิมท่ีใช้กรรมการภายในคณะ 

6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจที่

ได้รับ เช่น โครงการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ โครงการพัฒนานักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  และการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ส าหรับงานการวิจัยและสนับสนุนเครือข่ายการเรียน ได้จัดท า
โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย อีกทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศเพ่ือการค้าให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านนางอยยังร่วมกับ
ชุมชนอนุรักษ์ สืบสานการใช้ครามวิถีสกลนคร โดยคณาจารย์ใน
คณะผู้มีส่วนเกี่ยวร่วมกันผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ส าเร็จใน
ปีงบประมาณ  และสอบถามความก้าวหน้าและประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ จากผู้บริหารผ่านการประชุมเปิดภาคเรียนทุกปีการศึกษา 

- ควจ.5.1-4(2) รายงานผลแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
- ควจ.5.1-4(3) แผนพัฒนาบุคลากร   

คณะวิทยาการจัดการ  (ฉบับทบทวน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
- ควจ.5.1-4(4)  โครงการ  ประจ าปี

งบประมาณ 2561 
 

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ       
งานจริง 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 คณะวิทยาการจัดการได้มีการด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ได้ทบทวนผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 เห็นว่าในปีงบประมาณ
2561 ความสามารถในการน าความรู้  กระบวนการและ
ข้อเสนอแนะในเรื่องของการมีส่วนร่วมของบุคลากรสามารถ
น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพและศักยภาพโดยจัดท าแผนจัดการความรู้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานน ากระบวนการความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  
โดยก าหนดให้แต่ละหน่วยงานภายในคณะวิทยาการ
จัดการเลือกด าเนินการจัดการองค์ความรู้อย่างน้อย 1   
องค์ความรู้ 

2. เสริมสร้างบรรยากาศให้เ อ้ือต่อการน าความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและงานของหน่วยงาน   
ต่าง ๆ 
 

        กระบวนการจั ดท า แผนจั ดการคว ามรู้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
       เพ่ือให้แผนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ    
มีความสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ PDCA คณะท างานจัดท า
แผนการจัดการความรู้ จึงด าเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan) ด้วยการจัดท าเป็นแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) ตามรูปแบบที่สอดคล้องกับ
ส านักงาน ก.พ.ร .  และสอดรับการแผนยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     ขั้นที่ 2 การน าแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ (Do) โดย
คณะผู้บริหารร่วมกับคณะท างานจัดท าแผนการจัดการความรู้
ของคณะคณะวิทยาการจัดการ น าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารและ
ประธานสาขาวิชาเพ่ือผลักดันสู่ระดับปฏิบัติของสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นองค์ความรู้หรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- ควจ.5.1-5(1) แผนการจัดการความรู้ 
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561 

 - คู่มือการจัดท าแผนธุรกิจ 
- คู่มือการเขียนวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

 
- ควจ.5.1-5(2) รายงานแผนจัดการ

ความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

 
- ควจ.5.1-5(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   

แผนจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
-  ควจ.5 .1 -5 (4 )  รายงานโครงการ         

การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ 
 
- ควจ.5.1-5(5) ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
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    ขั้นที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ (Check) คณะท างานจัดท า
แผนการจัดการความรู้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและวัดผลใน
แต่ละกิจกรรมของแผนงานเป็นระยะ ๆ พร้อมจัดท าเป็นรายงาน
ความก้าวหน้า และน าเสนอให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
    ขั้นที่ 4 การด าเนินการปรับปรุง พัฒนาและต่อยอด (Action) 
คณะท างานจัดท าแผนการจัดการความรู้มีการประชุมทบทวน
ร่วมกับผู้บริหาร ประธานสาขาวิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาร่วมกันและจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ในระยะต่อไป 
    จากแนวทางการจัดท าแผนการจัดการความรู้ข้ างต้น 
คณะท างานจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการ
จัดการ ได้ผสมผสานแนวคิดของ ก.พ.ร. และแนวทางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก 
ได้แก่ 1) การส ารวจความรู้ 2) การรวบรวมพัฒนา 3) การจัดเก็บ
สังเคราะห์ และ 4) การถ่ายทอด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการจัดการความรู้โดยมีขั้นตอน
และผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

2. ทบทวนผลการด าเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2560) 

3. ก าหนดนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

4. คัดเลือกองค์ความรู้เพ่ือจัดการความรู้ 
-  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

        - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
   5. จัดท าแผนจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ  
   6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้ 
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      แผนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการประจ าปี
งบประมาณ 2561 
     ผลของการด าเนินงานจัดท าแผนจัดการความรู้ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
     องค์ความรู้ที่ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ จ าแนกตามตัวชี้วัด 
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตที่มีคุณภาพเปนคนดี   
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและ  ความรับผิดชอบ         
ตอสังคม และมีความรู ความสามารถทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ มีความใฝรู สามารถเรียนรู้ดวยตนเองมีสมรรถนะใน
ระดับอาเซียน 
      กลยุทธ์ : 1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
      ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของหนวยงาน : ตัวชี้วัดที่ 2 .4 
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาบนพื้นฐานกระบวนการวิจัยและการเรียนการสอน   
      องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ : การพัฒนา
บัณฑิตผ่านการเรียนการสอนโดยการเขียนแผนธุรกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค์ 
       เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคมีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรมที่   
กอใหเกิดคุณคาตอสังคม มีคุณคาทางวิชาการ และไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล 
       กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
       ตวัชี้วัดและคาเปาหมายของหนวยงาน : ตัวชี้วัดที่ 4.4
ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ 
     องค์ความรู้จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ : Smart statistical 
research in 21 century (by amos) 
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 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิ ชาการ 
และสายสนับสนุน 

คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับ
การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งในด้าน
จ านวนและคุณลักษณะ เพ่ือก าหนดโครงการและงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร รวม
ไปถึงได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
เพ่ือด าเนินงานตามแผนที่ได้วางเอาไว้  นอกจากนี้  ยังได้มี        
การก ากับและติดตามผลโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และสรุปผลในการประชุมปิดภาคเรียน และมีการน า
ข้อมูลที่ได้ในภาคเรียนที่แล้วมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 

- ควจ.5.1-6(1) แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ (ฉบับทบทวน) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

 
- ค วจ . 5 . 1 - 6 ( 2 )  ร าย ง านผ ล ต า ม

แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการ
จั ดการ  ประจ าปี การศึ กษา  2561 
(ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2562) 

 7 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 คณะวิทยาการจัดการจัดตั้งคณะกรรมการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และมอบหมายการด าเนินงานด้านการก ากับ
ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไป
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสม ซึ่งด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย      
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ กระบวนการ PDCA โดยเริ่มจาก  
1) การวางแผนการด าเนินงานที่เป็นแผนใหม่ประจ าปีการศึกษา  
2) การด าเนินงานตามแผน  
3) การตรวจสอบประเมินผล    
4) น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในรอบปีถัดไป  

และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทั้งระดับคณะ  ระดับ
หลักสูตร และระดับสาขาวิชา 

- ควจ.5.1-7(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงาน
ประกั นคุณภาพการศึ กษาปร ะจ า            
ปีการศึกษา 2561 

 
- ควจ.5.1-7(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพคณะ
วิทยาการจัดการประจ าปีการศึกษา 
2561 

 
- ควจ.5.1-7(3) คู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ อุดมศึกษา     
พ.ศ.2561 
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- ควจ.5.1-7(4) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ PDCA 

 
ผลการประเมินตนเอง  : 
เป้าหมายปีนี้ 7 ข้อ (5 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 

คะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย              บรรลุเป้าหมาย 
             ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 7 ข้อ (5 คะแนน) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ระบบการบริหารที่มีลักษณะยืดหยุ่น เน้นการลดขึ้น
ตอนการท างาน ทั้งยังสามารถจัดสรรงบประมาณ
อย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพโดยมี การจั ดการล าดั บ
ความส าคัญ และมองภาพรวมระดับเป็นส าคัญ      
ซึ่งบุคลากรยอมรับและให้ความส าคัญต่อเป้าหมาย
คณะ 

วางแนวทางการปฏิบัติงานโดยเน้นให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 

แต่งตั้งคณะกรรมการ PDCA เพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติงานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลกรทั้งสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและบริหารจัดการผลงานวิชาการของอาจารย์ 
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โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยให้สอดคล้องกับหลัก

ธรรมาภิบาล และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
- จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 
-  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ

จัดการ โดยเพ่ิมเติมในแผนบริหารความเสี่ยง เช่น ส่วนของการวัดระดับความเสี่ยง และเปรียบเทียบระดับ
ความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา  

- จัดท าแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- โครงการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 2561 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผศ.เมธาวี ยีมิน 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

1. อาจารย์ปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ 
2. อาจารย์รุจิรา จงคล้ายกลาง 
3. อาจารย์พัฒน์ภูม ิแสนศักดิ์ 
4. อาจารย์อฐิษฐาน ทองเชื้อ 
5. นายธิติพงษ์ สมจันทร์ 
6. นางสาวศศิภา ชวพันธุ์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    
    1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ  1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 คณะวิ ทยาการจั ดการมี ร ะบบและกล ไก ในการก ากับ               
การด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร  
 คณะมีการวางแผนการจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน ( Improvement 
plan)  ในระดับหลักสูตรและคณะ มีการจัดสรรงบประมาณด้าน          
การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการลงสู่หลักสูตร จากเดิมคณะ
บริหารงบประมาณแบบส่วนกลาง แต่เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ตอบสนอง
ต่อการบริหารการศึกษาระดับหลักสูตร จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัด
โครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรและสอดคล้องกับบริบทของคณะ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  
    คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้มีระบบและกลไกก ากับดูแลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้ให้บรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
โดยให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายท าหน้าที่วางแผน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ตัวบ่งชี้ และวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมอบรม เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในคณะ และเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติงานให้ถูกต้องชัดเจน อาทิเช่น 
 - ร่วมประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ห้อง 844 
คณะวิทยาการจัดการ 

- ควจ.5.2-1(1) สรุปรายละเอียด
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

 
- ควจ.5.2-1(2) คู่มือการประกัน

คุณภ าพกา รศึ กษ าภ าย ใน 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 
-  ควจ.5.2-1(3)  ค าสั่ งคณะ

วิทยาการจัดการ ที่ 1/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายใน คณะวิทยาการจัดการ
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
- ควจ.5.2-1(4) แผนพัฒนา

ป รั บ ป รุ ง  ( Improvement 
plan) คณะวิทยาการจัดการ
และระดับหลักสูตร 
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รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 
 - ร่วมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online 
for 3 Degrees Levels) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
1113 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 คณะมีการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงาน พบว่า การจัดสรรงบประมาณการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และยังสามารถ
บริหารจัดการกิจกรรมประเมิน และการบริหารจัดการสามารถเข้าถึง
นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้มีงานท ามากขึ้น รวมไปถึงการบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของนักศึกษาได้อย่างแท้จริงโดยผล   
การตรวจประเมินในระดับหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดทุก
หลักสูตร 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการก ากับ  ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล        
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 คณะวางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพจากการก าหนด

- ควจ.5.2-2(1)  ค าสั่ งคณะ
วิทยาการจัดการ ที่ 1/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพการศึ กษา
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
โดยมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร และในระดับคณะ 
 การด าเนินงานคณะได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 มีหน้าที่จัดโครงการ
และกิจกรรมให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับคณะและ
ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา ประเมินผล รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
ตามกระบวนการ PDCA จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัว
บ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าหลักฐานเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ และชี้แจงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพ จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง ( Improvement Plan)    
เพ่ือพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
คณะโดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพเป็นระยะ 
รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพรอบ 6 เดือน 9 เดือน รวมไปถึง
การน าผลการประเมินคุณภาพเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณาและก าหนดแนวทาง ในการก ากับและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยคณะวิทยาการ
จัดการได้มีการจัดประชุมคณะ ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 
2561 ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก วาระที่ 4 เรื่อง คะแนนการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ภายใน คณะวิทยาการจัดการ
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
- ควจ.5.2-2(2) แผนพัฒนา

ป รั บ ป รุ ง  ( Improvement 
plan) คณะวิทยาการจัดการ
และระดับหลักสูตร 

 
- ควจ.5.2-2(3) รายงานการ

ประชุม ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 
4 เ รื่ อ ง  ค ะแนนกา รต ร ว จ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
วิทยาการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการวางแผนการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือใช้สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ด้วยการมอบหมาย
ผู้ปฏิบัติงานประจ าหลักสูตร โดยได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพสู่หลักสูตรในปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2561  
 นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ประจ าหลักสูตร ด้านการจัดหา
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการบริหารหลักสูตร เพ่ืออ านวยความสะดวก และ
ท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง

- ควจ.5.2-3(1) งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรให้ด าเนินการ
บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ต า ม
องค์ประกอบ  

 
-  ควจ.5.2-3(2) ปฏิทินการ

ปฏิบัติ ง านประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
คณะวิทยาการจัดการ 
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รายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าฝ่ายต่างๆ ภายในคณะ
วิทยาการจัดการและงานประกันคุณภาพ เพ่ือติดตาม ก ากับ ดูแล พัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพคณะให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

 คณะวิทยาการจัดการมีการให้ความส าคัญในการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร โดยก าหนดให้มีการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรต่อคณะผู้บริหารของคณะ
น าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมในวาระเพ่ือพิจารณา ที่ประชุมมีมติให้แจ้งอาจารย์
ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือให้ตอบ
ตัวบ่งชี้ และส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติงานให้สามารถน ามาใช้กับการ
บริหารจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพของคณะ  
 ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรเข้ารับ
การตรวจประเมินคุณภาพทั้งสิ้น 9 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 7 
หลักสูตร และบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ดังนี้  
 1) ระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ได้แก่ 

1.1) บัญชีบัณฑิต 
1.2) เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
1.3) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
1.4) บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1.5) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
1.6) นิเทศศาสตรบัณฑิต 
1.7) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 2) บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ 
2.1) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
2.2) ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  

 คณะได้น าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเข้าที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะ 

- ควจ.5.2-4(1) รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2561 วาระท่ี 
4 เ รื่ อง  คะแนนการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
วิทยาการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะวิทยาการจัดการ 
ได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมาจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงทุกหลักสูตร ในคณะวิทยาการจัดการ และขออนุมัติงบประมาณ
ปี 2562 เป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพด้วยการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ต้องด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 - ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ น าผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพเข้าสู่วาระเพ่ือพิจารณาการบริหารจัดการ
ระบบประกันคุณภาพ เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพ และแนวทางการปฏิบัติงานทั้งในระดับหลักสูตร รวมถึง
การปรับรูปแบบการจัดท า มคอ.7 ในระดับหลักสูตร เช่น 
 - วางแผนการจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานที่ก าหนดในปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน 
 - การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 เพ่ือการพัฒนา
งานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เป็นต้น 

- ควจ.5.2-5(1) แผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement 
Plan) คณะวิทยาการจัดการ
และหลักสูตร 

 
- ควจ.5.2-5(2) สรุป

รายละเอียดโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มีทั้งหมด 9 หลักสูตร ผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน พบว่า 
ผ่าน 9 หลักสูตร 

- ควจ.5.2-6(1) สรุปคะแนน
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ 
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ตารางสรุปการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

หลักสูตร ผลการตรวจประเมิน วันที่ตรวจประเมิน สถานที ่

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 3.51 5  กรกฎาคม 2562 843 

2. บัญชีบัณฑิต  3.45 10 กรกฎาคม 2562 843 
3. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  3.08 11 กรกฎาคม 2562 843 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต  3.66 12 กรกฎาคม 2562 843 
5. นิเทศศาสตรบัณฑิต  3.35 12 กรกฎาคม 2562 844 
6. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  3.71 13 กรกฎาคม 2562 843 
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

 3.59 13 กรกฎาคม 2562 843 

8. ดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

 3.57 14 กรกฎาคม 2562 843 

9. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  3.48 15 กรกฎาคม 2562 843 
 
ผลการประเมินตนเอง  : 

เป้าหมายปีนี้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 

คะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย                   บรรลุเป้าหมาย 
                  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ในบางหลักสูตรมีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
เชิงประจักษ์ อาทิเช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ในปี ก า รศึ กษา  2561 มี ก า รด า เ นิ น ง านตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมินในปี
การศึกษา 2560 ท าให้ผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพมีคะแนนประเมินสูงขึ้น จากเดิมมีคะแนน 
3.43 เพ่ิมข้ึนเป็น 3.66 

ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทางต าแหน่ง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 

- โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง PDCA เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 

 

 
 
 
 

 

 
 

ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 สรุปได้ ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1   สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนการประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตัวบง่ชี้) 

เกณฑ์ มรสน.  
(15 ตัวบง่ชี้) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.50 
31.40 

3.49  3.49 3.49 
9 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 18 

14 x 100 
ร้อยละ 22.95 

 2.87 2.87 
61 

22.95 x 5 
 

40 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ 31 

20 x 100 
ร้อยละ 32.79 

 2.73 2.73 
61 

32.79 x 5 
 

60 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ร้อยละ 18 ร้อยละ 41.12   0 0 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 ข้อ 6 ข้อ   5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 6 ข้อ 6 ข้อ   5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.1 - 
34.21 

4.28 - - 4.28 
8 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.2 - 

413 x 100 
ร้อยละ 80.04 

- - 4.00 
516 

80.04 x 5 
 

100 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 3.18 3.42 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนการประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตัวบง่ชี้) 

เกณฑ์ มรสน.  
(15 ตัวบง่ชี้) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 ข้อ 5 ข้อ   4 4 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 25,000 บาท 

2,319,465 38,657.75 
บาท/คน 

 5 5 
60 

38,657.75 x 5 
 

25,000 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 20.00 

29.00 x 100 
ร้อยละ 47.54 

 5 5 
61.0 

47.54 x 5 
 

20 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 4.67 4.67 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ 6 ข้อ   5 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 ข้อ 6 ข้อ   5 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 7 ข้อ 7 ข้อ   5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 ข้อ 6 ข้อ   5 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.08 4.09 
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ตารางท่ี 4.2   วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

 
องค์ประกอบ

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน (สกอ.) ผลการประเมิน (มรสน.) 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนนิงานระดับดีมาก 

คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนนิงานระดับดีมาก สกอ. มรสน. สกอ. มรสน. สกอ. มรสน. 

1 1.87 1.87 5.00 5.00 3.49 3.92 3.18 คุณภาพพอใช้ 3.43 คุณภาพพอใช้ 
2 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.67 คุณภาพดีมาก 4.67 คุณภาพดีมาก 
3   5.00 5.00   5.00 คุณภาพดีมาก 5.00 คุณภาพดีมาก 
4   5.00 5.00   5.00 คุณภาพดีมาก 5.00 คุณภาพดีมาก 
5   5.00 5.00   5.00 คุณภาพดีมาก 5.00 คุณภาพดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

2.65 2.65 4.86 4.86 4.25 4.19 4.08 คุณภาพด ี 4.09 คุณภาพด ี

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ด ี ดี  

หมายเหตุ    
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 2. เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น      
 3. การค านวณตาราง สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้     
 4. การค านวณตาราง มรสน. 15 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ + ตัวบ่งชี้ มรสน. 2 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ 1.7.1 และ ตัวบ่งชี้ 1.7.2 
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รายงานผลการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายให้กับ

นักศึกษา 
2. อาจารย์สามารถเขียนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.ได้ 

3. มีการบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นคุณภาพชีวิต
ของชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และเป็น
รูปธรรม 

4. มีโครงการ/กิจกรรมที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ชัดเจน 

5. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารคณะ 

1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยให้อาจารย์และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

2. ควรมีการสรุปผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของทุกกิจกรรม เพ่ือน าไปประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนต่อไป 

3. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริการ
วิชาการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาการบริการวิชาการแก่
สังคมอย่างชัดเจน 

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษามีความพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเต็มท่ี 

 

คณะวิทยาการจัดการมีการประชุมผู้บริหารและ
อาจารย์ประจ าคณะฯ และส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท า
กิจกรรมการบริการวิชาการและกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนะธรรมตลอดจนการส่งเสริมให้ศิษย์เก่า
ได้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของคณะฯ 

คณะวิทยาการจัดการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
นักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วนทุกพันธกิจตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

1. รายงานวัดความส าเร็จกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะที่มี
การระบุรายละเอียดโครงการและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป 

3. ก าหนดตัวชี้วัดของแผนให้สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะ 

4. จัดท าแผนกิจกรรมเนื่องจากมีรายละเอียด
กิจกรรมในโครงการที่หลากหลาย 

5. รายงานผลความส าเร็จของแผนน าเสนอต่อ
คณบดีทุกภาคการศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

คณะมีนโยบายสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์   18   คน 
- รองศาสตราจารย์      2   คน 
- ศาสตราจารย์           -   คน 

รวมกันไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะขอต าแหน่งทางวิชาการ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
ให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 

คณะควรมีการวางแผนอัตราก าลังต าแหน่งอาจารย์
ประจ า เพ่ือให้สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มีค่า FTES สูง 

 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการมีการบริหารจัดการงานวิจัย มี
แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ มีกลไกส่งเสริม
สนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้ด าเนินการตามได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้รวมทั้งการสนับสนุนด้านแหล่งทุนวิจัย
และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะ
วิทยาการจัดการ ให้กับบุคลากรตลอดจนการส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์การสนับสนุนทรัพยากร
ที่จ าเป็นทั้งทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงินและ
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 

1. ก าหนดและสร้างระบบการส่งเสริมและสนับสนุน
การเดินทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้าน
วิชาการ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง โดยการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนคณะคนละ 10,000 บาท
ต่อปี โดยระบุในแผนการพัฒนาราชการของคณะ 
ในพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และ
นักศึกษา 100,000 บาท 

2. คณะจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทุนวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าคณะในปีงบประมาณ 2562 
จ านวนเงิน 500,000 บาท 

คณะวิทยาการจัดการมีสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยและจัด
ภาระงานให้เหมาะสมเอ้ือให้มีเวลาท างานวิจัย และมี
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมเค้าโครงวิจัย จัด
โครงการพ่ีเลี้ยงงานวิจัยให้อาจารย์ได้ประสบการณ์
โดยเข้าร่วมทีมกับอาจารย์ที่มีโครงการวิจัย 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาการจัดการมีนโยบายสนับสนุนและ
กระตุ้นให้อาจารย์ทุกคน โดยเฉพาะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
เขียนผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยให้กับ
อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงาน 

2. กระตุ้นให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง เขียนต าราเพ่ือเสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

3. ส่งเสริมให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 
องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
       คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมระหว่างปี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตัวแทนของคณะ ตลอดจนการจัดบริบท
ของคณะให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาที่เป็นอยู่ ณ 
ปัจจุบัน ให้มีความสอดคล้องมากที่สุด เ พ่ือให้
นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร
แต่ละหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งคณะ
ได้น าผลการด าเนินงานระหว่างปีมาสรุปและ
ประเมินผลของกิจกรรมเพ่ือไปพัฒนาและปรับปรุง
ในการจัดกิจกรรมของปีต่อๆไป 

     การจัดกิจกรรมการบริการวิชาการควรมาจาก
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆ โดยส ารวจ
ความต้องการความรู้ในการให้บริการวิชาการจาก
ทางคณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
กิจกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมที่อนุรักษ์ 

ช่วยในการสืบสาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือให้เกิดการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม และเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี

ยิ่งขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ระบบการบริหารที่มีลักษณะยืดหยุ่น เน้นการลดขึ้น
ตอนการท างาน ทั้งยังสามารถจัดสรรงบประมาณ
อย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพโดยมี การจั ดการล าดับ
ความส าคัญ และมองภาพรวมระดับเป็นส าคัญ ซึ่ง
บุคลากรยอมรับและให้ความส าคัญต่อเป้าหมาย
คณะฯ  

วางแนวทางการปฏิบัติงานโดยเน้นให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA 

ในบางหลักสูตรมีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
เชิงประจักษ์ อาทิเช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ใ นปี ก า ร ศึ กษ า  2561 มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมินในปี
การศึกษา 2560 ท าให้ผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพมีคะแนนประเมินสูงขึ้น จากเดิมมีคะแนน 
3.43 เพ่ิมข้ึนเป็น 3.66 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติท าต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2. เข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาตามกระบวนการบริหาร
วิชาการต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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